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ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com
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REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES
PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929
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Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

L'impacte de la Covid en sectors ocupats 

tradicionalment per dones ha evidenciat les 

desigualtats existents d'accés al món laboral 

Segons l'informe Dona i mercat 

de treball. Impacte de la Covid 19, 

elaborat per l'Observatori-Cen-

tre d'Estudis del Vallès Oriental, 

la pandèmia ha suposat una so-

tragada al mercat de treball tant 

remunerat com submergit i ha 

impactat fortament en el dia a 

dia de les famílies i especialment 

entre les dones. Aquest informe 

confirma la bretxa de gènere exis-

tent al mercat laboral i alerta del 

risc que la situació provocada per 

la pandèmia pugui empitjorar els 

nivells de desigualtat, encara avui 

existents, entre homes i dones. 

Segons es detalla en aquest do-

cument, la taxa d’inactivitat feme-

nina durant l'últim trimestre del 

2020 superava a la masculina en 

2 punts percentuals (27,18% in-

activitat femenina i 25,21% inac-

tivitat masculina). Pel que fa a la 

taxa d’ocupació masculina aques-

ta era del 35,29%. Un percentatge 

que baixa al  30,12% en el cas fe-

mení. També indicava que les do-

nes han patit una situació d’atur 

major que la dels homes en els úl-

tims vuit anys. Així, la taxa d’atur 

femení se situava, el desembre de 

2020 en el 16,13%, pràcticament 

6 punts superior a la taxa registra-

da entre els homes. 

De fet, segons una de les con-

clusions d'aquest estudi, tot i que 

en els últims anys ha incrementat 

l'activitat femenina, l’atur femení 

també ho ha fet en una intensitat 

similar. Amb tot, segons el do-

cument, hi ha més proporció de 

treball assalariat entre les dones 

(el 89,4% davant del 80,1% dels 

homes), tot i posar de manifest 

la menor presència d'aquestes en 

el treball per compte propi.  "El 

quart trimestre del 2020, en 

certs àmbits la dona ha reduït 

la bretxa salarial, això també 

s’ha donat perquè hi ha hagut 

molta destrucció d’ocupació en 

sectors on els homes estan més 

representats, com el de la cons-

trucció, un sector predominant-

ment masculí i on molts homes  

treballen de forma autònoma", 

explica Núria Maynou, tècnica de 

l’Observatori-Centre d’Estudis del 

Vallès Oriental.

Però tot i aquest pas, pel que 

fa a la qualitat de l’ocupació, les 

dones segueixen presentant una 

taxa de temporalitat més elevada 

(21,2% enfront del 17,8% dels 

homes), però és en el tipus de jor-

nada on es troben les diferències 

més significatives, atès que la taxa 

de parcialitat femenina s’enfila 

fins al 20,6%, gairebé triplicant la 

masculina (7,3%).

Visibilització del treball
Segons exposa Maynou: "Molts 

dels sectors en els quals la 

Covid i el confinament han 

impactat més són sectors tra-

dicionalment ocupats per les 

dones". Per tal d'abordar aquesta 

afectació, la tècnica de l'Observa-

La bretxa de gènere
           s'accentua  

tori - Centre d'Estudis del Vallès 

Oriental considera que "s’ha de 

treballar molt en polítiques per 

regularitzar certs sectors, per 

exemple tot el tema vinculat a 

la dependència, serveis d’aten-

ció a persones grans... S'ha de 

fer visible la dona al mercat de 

treball perquè ara mateix està 

exercint feines de forma sub-

mergida i irregular". I no només 

fer-la visible, sinó també: "Po-

der regularitzar els seus sous i 

equiparar les taxes d'activitat i 

ocupació". 

Regularització de les cures
Però tenint en compte que, se-

gons ha evidenciat aquest estu-

di, les dones segueixen sent les 

principals encarregades del tre-

ball de cures, i malgrat la seva in-

corporació massiva al mercat de 

treball remunerat, aquest no és 

l'únic repte a afrontar en la lluita 

contra la desigualtat entre homes 

i dones: "En la mesura que ho-

mes i dones vagin agafant per 

igual permisos per tenir cura 

de fills i familiars, regularitzant 

tasques de cures i dependència 

que normalment han fet de for-

ma submergida les dones, s’aju-

darà a posar en valor aquestes 

tasques", conclou Maynou, tot 

i assegurar que "encara queda 

molta feina a fer", també en al-

tres àmbits on la presència de la 

dona, al marge de ser escassa, no 

es valora.   anna mir

23,03%
ÉS LA BRETXA SALARIAL EXISTENT 

entre homes i dones a Catalunya. 

Aquesta augmenta durant els cicles 

vitals on les necessitats de concilia-

ció són més grans i s’accentua amb 

el temps. A Catalunya, el guany mi-

tjà anual dels homes el 2017 va ser 

de 28.323 euros, mentre que el de 

les dones va ser de 21.801 euros, un 

23,03% menys que els homes. Per 

tant les dones cobren 6.522 € l’any 

menys que els homes, el que suposa 

543 € mensuals de diferència.

La taxa d'atur femení

era el desembre del  16,13%,

gairebé 6 punts per sobre

de la taxa masculina

"S'ha de treballar per

 regularitzar certs sectors,

 perquè això farà visible la

 dona al mercat de treball"

 homes
   sense fi lls

 dones
   sense fi lls

homes
 amb fi lls

dones
   amb fi lls

84,7%

74,3%

89,4%

68,2%

TAXA D'OCUPACIÓ DE DONES

I HOMES AL VALLÈS ORIENTAL
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MOLLET. Amb l'objectiu de seguir 

treballant per a fer de Mollet una 

ciutat "efectivament feminista 

i més justa" i alhora reclamar el 

paper essencial que les dones han 

tingut durant la pandèmia, Mollet 

Feminista ha organitzat diverses 

activitats amb motiu de la cele-

bració del Dia Internacional de les 

Dones, el pròxim 8 de març. 

"Les dones som i serem a pri-

mera línia", ha reivindicat el col-

lectiu, recordant que: "El 2020 ha 

estat un any complicat per a tots i 

totes, però un cop més hem pogut 

comprovar que el treball repro-

ductiu (de cures, sanitari, educa-

tiu, etc.), feminitzat i precaritzat, 

és el pilar que, “fent malabars”, 

evita l’enfonsament d’aquest su-

posat estat de benestar". 

Els actes presencials d’enguany 

començaran el diumenge 7 de 

març amb una Passejada Feminis-

ta fins a l'església de Santa Maria 

de Gallecs a la qual també se su-

maran els municipis de Parets i 

Mollet Feminista: "Les dones 
som i serem a primera línia"

POPULAR EL COL·LECTIU ORGANITZA UNA PASSEJADA PER REIVINDICAR UN ESPAI PÚBLIC LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES

Palau-solità i Plegamans. L’objec-

tiu és reivindicar un espai públic 

lliure de violències masclistes. 

L’endemà, 8 de març, des de les 8 

h es faran diferents accions tant 

per visibilitzar i donar suport a 

les dones que han estat a primera 

línia, com per denunciar les desi-

gualtats i la vulneració de drets la-

borals que pateixen. Els actes aca-

baran amb una concentració a les 

18:30 h a la plaça de l’Ajuntament 

i finalment, amb una cassolada 

des dels balcons com a mostra de 

suport a les treballadores domès-

tiques i a les de cures. 

Una desena d'activitats a Parets 
per celebrar el 'Març de Dones'
PARETS. Amb motiu de la celebració del Dia 

Internacional de les Dones, el 8 de març, 

l’Ajuntament de Parets ha programat una 

desena d’activitats per celebrar la dissetena 

edició del Març de Dones, que té per objec-

tiu sensibilitzar i prevenir la discriminació 

per raons de gènere. Tanmateix, a causa de 

la pandèmia enguany s'han hagut d'adaptar 

algunes activitats, que canviaran de format.

La programació va arrencar dilluns amb 

l’obertura de l’exposició Violència masclista 

en la parella: desmuntem mites?, a càrrec de 

l’Institut Català de les Dones, instal·lada a 

l’Institut Torre de Malla i a l’Escola de Perso-

nes Adultes.

Per la seva banda, el mateix Dia de la Dona, 

el dilluns 8 de març (13 h), la plaça de la Vila 

acollirà la lectura d’un manifest institucional 

que clourà amb una actuació del grup Co-

mando Señoras. 

Amb la voluntat de donar exemple des de 

les administracions, s'han programat dues 

accions formatives adreçades al personal 

de l’Ajuntament, una per saber com afrontar 

situacions de discriminació de les persones 

LGTBI, i un curs d’ús no sexista del llenguat-

ge. També es farà un taller en línia obert a 

tota la població de la mà de la psicoterapeuta 

Isabel Erill, que ensenyarà com fer una gestió 

LA PLAÇA DE LA VILA ACOLLIRÀ EL DIA 8 LA LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL

aj. parets

COMANDO SEÑORAS 

assertiva de la ràbia –les inscripcions es po-

den fer a caljardiner@parets.cat fins al 12 de 

març–. Mentre que el 18 de març tindrà lloc la 

xerrada en línia Les identitats trans com a mi-

rall de les normes de gènere, a càrrec de Teo 

Pardo –les inscripcions poden formalitzar-se 

fins al 16 de març a caljardiner@parets.cat–.

Finalment, el 20 de març tornarà la Marxa 

Violeta, aquest cop de manera virtual. Per for-

mar-ne part s’ha de fer la inscripció abans del 

18 de març a caljardiner@parets.cat. El dona-

tiu mínim per participar-hi és de 2 €, i es des-

tinarà a l’Associació Candela, d'investigació i 

acció feminista. 

Agenda

L’Ajuntament de Mollet, conjuntament 
amb les entitats i la ciutadania, ha or-
ganitzat un seguit d’activitats per com-
memorar el 8M. Enguany la programa-
ció s’ha adaptat a les mesures sanitàries 
i serà majoritàriament en format virtual. 
Els actes arrencaran amb la presenta-
ció de les obres presentades a la con-
vocatòria de Feminartist i s’allargaran 
durant tot el mes. Destaquen l'espec-
tacle de dansa Likes, que se celebrarà 
aquest dissabte a Can Gomà, amb to-
tes les entrades exhaurides. També les 
càpsules virtuals del Museu Municipal 
sobre la col·lecció Abelló: Lola Angla-
da que es podran veure el 8 de març 
al canal YouTube del museu i durant 
aquest cap de setmana i el següent, la 
gimcana familiar La Laia descobreix les 

dones del Museu. Pel que fa al manifest 
institucional, s'ha decidit no celebrar 
l'acte públic que habitualment es feia a 
la plaça Major el mateix dia 8 de març. 
El manifest es podrà llegir al web de 
l'Ajuntament.  

L'AJUNTAMENT OPTA 
PELS ACTES VIRTUALS 
PER CELEBRAR EL 8M

Lectura feminista 
i taula rodona a 
Martorelles
SANT FOST / MARTORELLES. La po-

sada en marxa del grup de lectura 

feminista, els tallers sobre igual-

tat a través de la gamificació a les 

escoles i els relats de micromas-

clismes de la Taula de dones són 

les les propostes de l'Ajuntament 

de Martorelles per celebrar el 8M 

aquest 2021; així com la lectura 

del manifest el 8 de març a les 12 

h a la plaça de l'Ajuntament. Per la 

seva banda, a Sant Fost es penjarà 

la bandera institucional al balcó 

de l'Ajuntament i s'il·luminarà la 

façana. Mentre que per a la lectu-

ra del manifest, s'ha preparat un 

vídeo amb la intervenció de dones 

de santfostenques.  

Ara Mollet celebra el 

8M amb un passeig 

MOLLET. Amb motiu del pròxim 8M, 

Ara Mollet ERC organitza una pas-

sejada feminista aquest diumenge, 

a les 10.30h, que recorrerà els prin-

cipals carrers del centre de la ciutat 

i tindrà la plaça Prat de la Riba com 

tram inicial i final. L'acte acabarà 

amb la lectura del manifest . 

MOLLET EN COMÚ RECLAMA UN NOU 
PLA MUNICIPAL D'IGUALTAT DE GÈNERE 
■ Sota el lema 8M La lluita feminista continua. 1000 raons per seguir defensant 

el feminisme, Mollet en Comú ha presentat un paquet d’accions de cara al Dia 
Internacional de la Dona. En primer lloc, l’edició d’un nou butlletí feminista, més 
extens, que inclou una entrevista a una dona científica, un article d’opinió, una 
recomanació literària i l’efemèride de la primera dona alcaldessa republicana. Per 
altra banda, des de la comissió de feminisme es va impulsar la presentació d’una 
moció al Ple, per commemorar el 8M, on hi havia tres propostes: un nou pla muni-
cipal d’igualtat de gènere, la creació d’un grup de treball municipal amb entitats 
feministes de la ciutat, i fer onejar la bandera feminista a la façana de l’ajuntament. 
Les propostes no es van admetre a votació en el ple, i van quedar només com a 
precs, encara per atendre. Mentre que pel diumenge 7 de març, estava prevista una 
parada informativa a la ciutat, però l’Ajuntament l'ha denegat.
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Unes vint entitats, 

contra l'obertura 

d'una sala de jocs 

a l'antic Teatre

MOLLET. La possible obertura d'una 
sala de jocs a l'antiga discoteca Tea-
tre continua portant cua. Una vinte-
na d'entitats s'han adherit a un ma-
nifest promogut per la Plataforma 
en Defensa de la Sanitat Pública al 
Baix Vallès que rebutja aquest tipus 
de negocis, "ja que provocarà més 

persones, ludòpates i comporta-

rà la ruïna per a les seves famí-

lies", apunten. Per mostrar el seu 
rebuig, la plataforma ha convocat 
una concentració aquest dissabte 
a les 12 h davant de l'Ajuntament 
de Mollet on es llegirà un manifest. 
Fins aquest dijous, les entitats ad-
herides eren Mollet Feminista; les 
AV d'Estació del Nord i de Plana 
Lledó; Mollet amb Cuba; Afimoic; 
Mollet pel Futur; Casal El Tabaran; 
Casal la República; l'Associació de 
famílies nombroses; Mollet per la 
Tercera República; el CDR Mollet; 
les JCC; Mollet en Comú; la CUP; 
Comunistes de Catalunya; Poble 
Lliure; PCPC Vallès Oriental i la 
mateixa Plataforma per la Sanitat 
Pública / Marea Blanca.  

SOCIETAT

Premi a l'estil de vida saludable

El projecte de promoció dels hàbits alimentaris saludables 
organitzat pel Consell dels Infants de Mollet el 2019 ha 
rebut el segon premi atorgat per la Direcció General de 
Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, en 
la categoria d’estils de vida saludables en ciutats.

Biel Beltran, fi nalista del concurs d'Aqualia
El santfostenc Biel Beltrán González, de l'Escola Joaquim 
Abril, ha quedat finalista de la 18a Edició del Concurs Digital 
Infantil organitzat per Aqualia per conscienciar i educar als 
més petits sobre la importància de l'aigua. S'hi van presentar 
6.600 treballs d’alumnes de 3r i 4t de Primària.

MOLLET. Els Mossos continuen amb 
la investigació de les circumstànci-
es de la mort divendres d'un treba-
llador de l'empresa de neteja Ram-
con a la nau de la brigada municipal 
d'obres que l'Ajuntament de Mollet 
té al carrer Ferrer i Guàrdia, on s'es-
taven fent tasques de neteja.

Els Mossos de la comissaria de 
Mollet van rebre un avís cap a les 
10.55 h en què s’alertava que hi ha-
via hagut un accident laboral. El tre-
ballador va caure mentre realitzava 
la neteja de vidres a una alçada de 6 
metres. L’home, de 59 anys, de na-
cionalitat espanyola i veí de Bada-
lona, formava part de la plantilla de 
neteja municipal feia uns vint anys, 
primer com a treballador de l'em-
presa LD, després Expertus i des 
d'abril de l'any passat de Ramcon.

Al lloc dels fets s’hi van desplaçar 
els serveis mèdics d’emergències 
que no van poder fer res per sal-
var-li la vida. El mateix divendres 
al matí, l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès emetia un comunicat en què 
expressava el seu condol per la 
mort i el seu suport a la família.

Política de sancions
El comitè vol esperar les conclusi-
ons de la investigació per decidir 
si es prenen mesures al respecte. 
Amb tot, els representants dels 
treballadors expliquen que l'am-
bient de treball des que Ramcon 

SUCCESSOS  L'ACCIDENT LABORAL DEL TREBALLADOR DE RAMCON VA TENIR LLOC DIVENDRES AL MATÍ A LA NAU DE LA BRIGADA

Oberta la investigació per la mort d'un 
empleat de neteja a una nau municipal

l.o.

ESPAI MUNICIPAL  La nau de la brigada d'obres de l'Ajuntament es troba al carrer Ferrer i Guàrdia, a Can Borrell

es va fer càrrec de la concessió de 
la neteja municipal a l'abril, quan 
es va subrogar la plantilla d'Ex-
pertus, no és l'edient. De fet, al 
novembre, es convocava una vaga 
indefinida en què es denunciava 
la manca de reconeixement del 
comitè per part de l'empresa. 

El treballador mort havia pre-
sentat una denúncia contra Ram-
con per una sanció que l'empresa 
li havia imposat fa uns mesos. 
Segons l'advocat de la víctima, 
Ramon Álvarez, es tractava d'una 
"sanció absurda" que s'emmarca-
ria en tot un seguit de sancions que 
la concessionària hauria imposat 

des que es va fer càrrec del con-
tracte municipal. "En dos mesos 

es van posar més d'una dotzena 

de sancions, quan a l'empresa 

anterior els treballadors no ha-

vien tingut cap problema", ex-
plica Álvarez, qui considera que 
aquesta política de sancions fa que 
"els treballadors se sentin pres-

sionats i actuïn amb por", opina.
Pel que fa a mesures de segure-

tat laboral, Álvarez també assegura 
que s'han presentat escrits de recla-
mació i apunta que, des de l'abril, 
està pendent la constitució del Co-
mitè de Seguretat i Salut de Mollet.

Els fets es van posar en coneixe-

ment del jutjat d’instrucció en fun-
cions de guàrdia i del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. 
El sindicat CNT s’ha personat da-
vant la Inspecció de Treball per re-
clamar que s’aclareixin les causes 
de l’accident, i reclama que es posi 
també el focus de la investigació en 
l’Ajuntament "si es confirma que 

la manca de mesures de segure-

tat guarden relació amb una Co-

ordinació d’Activitats Empresa-

rials ineficaç, atès que el titular 

dels equipaments és el consistori 

i el responsable últim de les me-

sures de seguretat i salut en les 

seves instal·lacions".  l.ortiz
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Les residències de la comarca 
a punt d'assolir la immunitat
La campanya de vacunació a les 
residències del Vallès Oriental ja 
està gairebé enllestida. Els vacu-
nats ja són 5.127 (2.675 de la pri-
mera dosi i 2.452 de la segona), és 
a dir, el 95% dels residents ja es-
tan vacunats amb les dues dosis. 
A aquesta dada s'afegeix el fet que 
totes les llars de gent gran del terri-
tori són verdes, és a dir, que fa més 
de dues setmanes que no tenen cap 
cas de coronavirus. 

"Els que no s'han vacunat són 

normalment perquè no han ac-

ceptat posar-se la vacuna o bé 

perquè tenen una infecció recent 

o perquè són ingressos nous els 

quals haurem d'anar repescant", 
va explicar el director executiu del 
Sector Sanitari del Vallès Oriental 
del CatSalut, Joan Parellada.

Les dades es van donar a conèi-
xer després d'una nova reunió del 
Consell d'Alcaldies del Vallès Orien-
tal que es va celebrar aquest dime-
cres a la tarda. En la trobada Anna 
Aran, gerent de la Regió Sanitària 
de l’Àmbit Metropolità Nord, va 
destacar que la campanya de va-
cunació està sent efectiva: "Sabem 

que les vacunes són segures i efi-

caces, pels resultats que tenim a 

les residències".

En el conjunt de la comarca, ja 
s'han vacunat 33.535 persones 
(24.660 de primera dosi i 8.875 
de segona dosi). Al Baix Vallès, han 
rebut la vacuna 10.891 persones 
(8.021 de la primera dosi i 2.870 de 
la segona). Mentre que en el grup 
de gent gran i diversitat funcional, 
ja s'ha administrat el vaccí al 97% 
de les persones.

Segons Parellada, per a la vacu-
nació s'està seguint l'estratègia 
marcada per l'Estat, prioritzant les 
vacunes de Pfizer i Moderna entre 

COVID HAN VACUNAT EL 95% DELS RESIDENTS I FA MÉS DE DUES SETMANES QUE NO TENEN CAP CAS

els treballadors sanitaris i les resi-
dències, així com entre les perso-
nes més vulnerables. Mentre que 
les vacunes d'AstraZeneca s'estan 
administrant entre els col·lectius 
policials, d'educació, la presó i al-
tres professionals de la salut, me-
nors de 55 anys.

Amb tot Parellada ha afegit que 
el calendari de vacunacions de-
pendrà del ritme d'arribada de les 
vacunes: "Estem preparats per 

posar totes les vacunes que ens 

arribin, estem planificant que 

ens arribin moltes i quan ho fa-

cin serà important rebre el su-

port d'aquelles empreses que 

poden vacunar elles mateixes".

Millora lenta
Pel que fa a la situació epidemio-
lògica, el delegat del Govern de la 
Generalitat a Barcelona, Juli Fer-
nàndez destacava que: "Tenim una 

situació d'estabilització, tendint 

a una molt lenta millora que fa 

que hàgim de ser molt prudents".
Un missatge al qual es va sumar 

Aran: "L'ocupació en els llits de 

crítics és molt més alta que en 

la baixada de la segona onada". 
Per això va demanar "prudència", 
recordant que "la immunitat de 

grup s'aconseguirà quan es tin-

gui el 70% de la població vacu-

nada".   

fsm

2.870  Són les persones que ja han rebut la segona dosi al Baix Vallès

PARETS DEL VALLÈS

28/02 Jose Antonio Romero Baños     90 anys

28/02 Genoveva Guerrero López     96 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

26/02 Juan Valle Linares                                    78 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 6 de març de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 7 de març de 2021

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 8 de març de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 19h: Connecti.cat; 

a les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 

Laia Laffaure

Dimarts, 9 de març de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria; 

a les 19h: Connecti.cat; a les 20.30h: Parlem-ne, 

amb Susanna Aguilera

Dimecres, 10 de març de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria; a 

les 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro i a les 

20.30h: Aula culinària

Dijous, 11 de març de 2021

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

13.30h: Aula culinària (r); a les 14h: Al Dia Vallès 

Oriental; a les 14.30h: La Porteria; a les 19h: 

Connecti.cat

PROGRAMACIÓ

Vallès Visió estrena

'Aula culinària'

MOLLET. La televisió pública del 
Baix Vallès, Vallès Visió, va estre-
nar dimecres, a les 20.30h Aula 

culinària. Es tracta d’un nou espai 
audiovisual coproduït per l’escola 
Aula Culinària, la productora Es-
paistream TV i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i que té per ob-
jectiu difondre els coneixements 
culinaris i promocionar la gastro-
nomia del Vallès Oriental. Aula cu-

linària s'emetrà cada dimecres. 

TELEVISIÓ

DESCONFINAMENT

La restauració 

podrà obrir dilluns 

fins a les 17 h sense 

interrupcions

El Procicat va aprovar dijous que 
a partir del pròxim dilluns la res-
tauració pugui obrir fins a les 17 
h ininterrumpidament. Per altra 
banda, també va donar llum ver-
da a la recuperació gradual de les 
classes presencials a la universi-
tat amb un 30% d'aforament, la 
recuperació del lleure i les extra-
escolars per als àmbits de Secun-
dària, FP i Batxillerat. A més, es 
permeten més de dues bombolles 
en les reunions de sis i també es 
reprenen les activitats als centres 
cívics per a majors de 60 anys, 
amb un màxim de sis persones i a 
l'aire lliure i obrir els vestidors als 
gimnasos, i museus i biblioteques 
podran celebrar actes culturals.  

A l’Hospital de Mollet hi ha hagut 

aquesta setmana un lleuger increment 

de les persones ingressades per co-

ronavirus, fins a 25. Malgrat això, es 

manté l’activitat Covid ubicada en una 

única unitat d’hospitalització i també 

l’accés de visites a l’àrea d’hospita-

lització no Covid en franges horàries 

específiques. En total s’han donat 19 

altes, amb un total de 1.111, i no hi ha 

hagut cap defunció.

LLEUGER INCREMENT 
DE PACIENTS COVID A 
L'HOSPITAL DE MOLLET

SUCCESSOS

Trenca una càmera 

de vigilància i és 

sancionat amb més 

d'un miler d'euros

PARETS. El Jutjat d’instrucció nú-
mero 1 de Mollet del Vallès ha con-
demnat un veí de Parets, D.M.R., 
a pagar més d'un miler d'euros a 
l'Ajuntament paretà després de 
trencar una càmera de videovigi-
lància de la plaça Mirador de Ga-
llecs. Segons informa Ara Parets 
ERC, els fets van tenir lloc l'estiu 
del 2019 i el consistori va denunci-
ar-ho davant la justícia. La sentèn-
cia condemna el veí de Parets com 
a autor criminalment responsable 
d’un delicte de danys "amb les 

circumstàncies atenuants de re-

coneixements dels fets" a la pena 
de 15 dies de multa amb una quota 
diària de 4 euros diaris, en total 60 
euros. Alhora, condemna el paretà 
al pagament de 1.045,44 euros a 
l’Ajuntament en concepte de res-
ponsabilitat civil així com el paga-
ment de les despeses causades en 
el curs d’aquest procediment judi-
cial. Entre la multa i el cost de les 
despeses, haurà de pagar un total 
de 1.105,44 euros.

L’exalcalde de Parets i exregidor 
de Seguretat Ciutadana, Jordi Se-
guer, ha valorat molt positivament 
el resultat de la sentència i ha dit 
que "aquesta línia més dura de 

castigar el vandalisme, encetada 

pel Govern Plural, va començar 

a donar els resultats esperats en 

zones molt conflictives". 

Espai Gos proposa crear la figura 

d'Agent Cívic de Respecte Animal

MOLLET. Espai Gos Mollet ha propo-
sat a l'Ajuntament crear la figura de 
l'Agent Cívic de Respecte Animal. 
La proposta s'emmarca en el tre-
ball que els integrants de la Coordi-
nadora de Respecte Animal de Mo-
llet han iniciat per tal de millorar el 
protocol de recollida dels animals 
trobats als carrers de la ciutat. A 
banda d'aquesta figura, que consi-
deren podria alliberar als policies 

de les seves funcions actuals, també 
proposen dotar Mollet d'un espai 
amb unes gàbies per poder tenir 
els animals trobats als carrers de la 
ciutat entre 24 i 48 hores després 
de la seva recollida. "No es tracta 

de tenir una gossera, sinó d'unes 

instal·lacions on poder llegir el 

xip, identificar i avisar al tutor, i 

que vingui a buscar-lo sense sor-

tir del municipi", expliquen.  

CONVIVÈNCIA TAMBÉ DEMANA UN ESPAI 24H DE MASCOTES  
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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
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Els veïns denuncien l'augment 
de trànsit a la carretera de Gallecs

MOLLET / PARETS. Els veïns de Ga-

llecs han denunciat l'augment de 

vehicles que transiten per la car-

retera que travessa l'espai rural 

després que fa mesos que la pilona 

que regula l'accés de vehicles a la 

zona no funcioni.

El 2005, l'Ajuntament de Mollet 

va tancar la carretera de Gallecs al 

trànsit per a tots els vehicles que 

no fossin veïns o visitants de l'es-

pai rural per mitjà d'uns pilons 

retràctils a l'enllaç de la carretera 

de Gallecs (BV-5154) amb la car-

retera de Sabadell a Granollers (C-

MOBILITAT L'AV DE L'ESPAI RURAL ASSEGURA QUE FA MESOS QUE LA PILONA QUE RESTRINGEIX L'ACCÉS A LA VIA NO FUNCIONA

PARETS. La Policia Local ha rebut 

recentment un radar mòbil, que ja 

s'ha pogut veure a la via pública. 

L'aparell es va demanar ara fa un 

any –estava inclòs en els pressu-

postos del 2020–, però la Covid ha 

fet ajornar la seva adquisició fins 

a aquest gener. Fa un mes que els 

agents s'estan formant per poder 

fer-lo servir, una fase prèvia a l'es-

tudi de trànsit de diferents vies al 

municipi. "Volem mirar les vies 

amb més accidentalitat i més 

ràpides d'entrada a la pobla-

ció", explica l'inspector en cap de 

la Policia Local, Joan Pérez. Aques-

tes setmanes els agents estan ins-

tal·lant el radar en diferents punts 

"només a nivell estadístic per 

veure quants vehicles hi pas-

sen, a quina velocitat i si va en 

consonància amb l'accidentali-

tat d'aquestes vies", diu Pérez.

En la següent fase, la Policia 

Local presentarà un informe al 

consistori amb les conclusions 

extretes per si cal prendre mesu-

res com la reducció de velocitat 

en alguna d'aquestes vies.

Posteriorment, engegaran una 

campanya informativa –passat Set-

mana Santa–, per donar a conèixer 

a la ciutadania que s'instal·laran 

radars diversos dies en punts di-

ferents del municipi. Així i tot, al 

principi, assegura, no se sanciona-

rà ningú que sobrepassi el límit de 

velocitat establert, sinó que només 

s'enviarà una carta informativa 

als infractors. En acabar el perío-

de informatiu, ja sancionaran tots 

aquells vehicles que superin la ve-

locitat establerta de la via.

Joan Pérez reitera que l'objec-

tiu de tot plegat és "reduir l'acci-

dentalitat" i que en cap cas té un 

afany recaptatori: "La majoria 

d'accidents venen per excés de 

velocitat. Tenim molts atrope-

llaments de vianants, de bici-

cletes i de monopatins, i estem 

obligats a reduir-los", assegura. 

Les principals ubicacions que preo-

cupen la Policia Local són les zones 

d'entrada i sortida de la població, 

on la velocitat és més elevada. 

MOLLET. La cooperativa Dinàmics, 

fruit de la col·laboració de les es-

coles cooperatives Sant Gervasi de 

Mollet i Ginebró, de Llinars del Va-

llès, engega aquesta setmana el seu 

primer curs de socorrisme aquà-

tic 100% subvencionat pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC) a 

Mollet del Vallès, que s'impartirà 

entre els mesos de març i abril.

El programa preveu formació 

per a 15 persones en situació 

d’atur de la comarca, que podran 

aconseguir una titulació que els 

permetrà treballar com a socor-

ristes en instal·lacions esportives, 

professió que només es pot exer-

cir amb una titulació oficial. La 

formació es realitzarà a l’Escola 

Sant Gervasi de Mollet del Vallès, 

que "té una àmplia experiència 

amb la formació ocupacional i 

contínua en diferents àmbits", 

expliquen des de Dinàmics.

David Cos, president de Dinà-

mics, comenta que el compromís 

de Dinàmics i d’Escola Sant Ger-

vasi amb l’educació "va més en-

llà de la formació reglada. I en 

la situació de crisi que estem 

vivint, és més important que 

mai potenciar la qualificació 

professional de les persones 

joves i adultes, perquè puguin 

accedir al mercat laboral", ex-

plica. Dinàmics és un projecte 

d’economia social que fomenta la 

formació de professionals de l’es-

port, el lleure i el turisme actiu. 

La Policia Local de Parets 

adquireix un radar mòbil

Dinàmics imparteix el primer curs de 

socorrisme aquàtic per a 15 aturats

l.o.

BAIXADA La pilona no funciona i permet el pas de vehicles per la carretera que travessa l'espai rural

155), mentre que l'accés des del 

nucli urbà de Mollet per Can Bor-

rell quedava obert.

Segons denuncia l'AV de Gallecs fa 

més d'un any que la pilona no funci-

ona, fet que ha incrementat el pas de 

vehicles per aquesta carretera, que, 

a més, s'ha fet més estreta després 

que el Consorci de l'Espai Rural hi 

habilités un camí paral·lel per a bi-

cicletes i vianants. "L'increment de 

vehicles sumat al confinament 

que fa que la gent camini per la 

carretera i no pel voral fa que la 

situació sigui preocupant", expli-

ca Pol Ansó, de l'AV de Gallecs.

L'AV denuncia que ha notificat a 

l'Ajuntament en diverses ocasions 

la incidència sense obtenir resposta. 

Per la seva part, el consistori molletà 

ha admès a SomMollet que aquesta 

pilona "malauradament s’ha d’ar-

ranjar sovint per actes de vanda-

lisme", indiquen fonts municipals, 

que avancen que "està previst ar-

ranjar-la pròximament".

Abans que s'activés la pilona, la 

carretera de Gallecs comptabilit-

zava uns 4.000 vehicles cada dia.  

MEDI AMBIENT  S'ESTAN SENYALITZEN ZONES SENSIBLES

Mollet retira els nius de les 

erugues processionàries
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha 

retirat les bosses d’erugues pro-

cessionàries detectades a diversos 

punts de la ciutat com a mesura 

preventiva per evitar el perill que 

suposen per a les persones i ani-

mals domèstics que les toquin. Du-

rant els mesos d’octubre i novem-

bre, els serveis tècnics municipals 

van fer controls preventius per 

monitoritzar la presència de la pro-

cessionària del pi, tant als pins com 

als cedres de la ciutat. En aquells 

llocs on es van detectar bosses, es 

va procedir a eliminar-les de forma 

mecànica i ara s’està fent una nova 

revisió per eliminar els nius que van 

sobreviure al primer tractament.

Paral·lelament s’ha començat a 

senyalitzar les zones que poden 

ser sensibles a la processionària, 

com per exemple Els Pinetons. 

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

El termini de 
garantia per 
defectes de 
construcció

La compra d’un habitatge és una 
de les inversions més impor-
tants que fem al llarg de la nos-
tra vida. És per això que convé 
que sapiguem quines garanties 
tenim davant de possibles danys 
o defectes en la mateixa i quins 
terminis en són aplicables.
Així, la Llei d’Ordenació de l’Edi-
ficació estableix, depenent del 
mal o defecte constructiu que 
aparegui a l’habitatge o local ad-
quirit, tres terminis de garantia:
· UN ANY pels denominats de-
fectes d’acabat.
· TRES ANYS per vicis o defectes 
que afectin l’habitabilitat.
· DEU ANYS per defectes que 
afectin la seguretat estructural 
de l’edifici.
Els defectes de construcció han 
d’exterioritzar-se dins d’aquests 
terminis. Si apareguessin amb 
posterioritat, hauria caducat 
l’acció. Una vegada que apare-
guin els defectes dins d’aquests 
terminis, l’adquirent té un termi-
ni per a emprendre accions judi-
cials de DOS ANYS. Aquest és un 
termini de prescripció, és a dir, 
que es pot interrompre. Per això, 
és convenient deixar constància 
escrita i notificar-se l’existència 
d’aquests danys o defectes.
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–Com està sent la teva estada a 

presó?

–Ara a la presó ja som uns veterans 
i ja sabem com funciona. El que cos-
ta més és cada vegada que ens han 
canviat de presons, però t'hi has 
d'acostumar. A partir d'aquí, quan 
tu estàs a la presó pots tenir dues 
opcions: o aprofitar-ho al màxim 
des de tots els punts de vista o cau-
re en una situació de decadència. Si 
una cosa té la presó, és temps, per 
tant pots aprofitar per conèixer-te 
molt més a tu mateix, per formar-te 
més o per fer esport, i el 99% dels 
presos opten per aprofitar el temps. 
És molta monotonia i t'ho has de 
mirar cada dia de fer-t'ho diferent.
–En què ha canviat la presó des 

de l'arribada de la Covid-19?

–Amb la pandèmia ha canviat so-
bretot que les activitats queden 
més reduïdes. Hi ha un poliespor-
tiu, però no s'hi pot anar; hi havia 
una escola de formació, i tampoc 
pots anar-hi. Totes les activitats 
estan més condicionades, i mi-
res d'adaptar-te. Com al carrer, 
tot està molt més restringit, però 
el que passa és que a la presó el 
confinament el portes molt millor, 
perquè presó és confinament. Ara 
amb el tercer grau amb pandèmia, 
quan entrem, hem d'estar aïllats 
i no podem tenir relació amb els 
altres presos.
–Quines activitats hi fas?

–Faig molta bicicleta estàtica, lle-
geixo molt i faig anglès. A més, 
també contesto tantes cartes com 
puc. Les cartes et donen absoluta 
llum i una força increïble dins de la 
cel·la, però et generen una angoixa 
perquè no pots arribar a contestar 
tothom com voldries. Quan et tan-
quen a la cel·la i sents aquell cop 
de porta, tu tens el plec de cartes 

per obrir, per llegir, per saborejar 
i et donen una força increïble. Per 
tant, molta part de les hores a la 
presó la passes escrivint.
–Els partits independentistes re-

clameu l'amnistia. Creus que és 

viable mentre governi el PSOE?

–Encara que sigui complicat i difícil 
o que molta gent ho vegi impossi-
ble, no ens podem posar el fre de 
mà nosaltres mateixos. El problema 
polític de Catalunya se solucionarà 
per dos grans vectors: més demo-
cràcia, que vol dir autodetermina-
ció, que la gent decideixi el futur 
polític d'aquest país; i més llibertat, 
que vol dir amnistia. La resta seran 
pedaços. Es parla d'indult, però l'in-
dult pot solucionar el problema a 
nou persones, no als 2.500 represa-
liats. Que és difícil? Sí. Però si la gent 
no s'hi hagués posat amb reptes 
ingents i difícils, no hauríem tingut 
eleccions al Parlament de Catalunya 
el febrer, perquè no hi hauria Par-
lament de Catalunya; o no hauríem 
tingut una candidata a la presidèn-
cia, perquè les dones no tindrien 
dret a vot. Com s'ha guanyat tot 
això? A base del sacrifici d'uns i el 
compromís actiu de molts.
–Què has trobat a faltar en 

aquests tres anys de reclusió?

–En una edat en què les filles mol-
tes vegades necessiten l'orienta-
ció del pare, no poder-hi ser. Quan 
als pares els tens malalts, no po-
der-los atendre com a qualsevol 
fill li agradaria fer. Aquesta és la 
part més humana que m'ha sabut 
més greu perdre'm. I d'altres co-
ses senzilles: trobes a faltar més 
una sobretaula amb amics, cone-
guts i familiars, que un faristol. El 
faristol hi ha molta gent que el pot 
fer i tu no ets imprescindible; en 
canvi, aquelles trobades més rela-

xades amb amics i amb gent esti-
mada... A més, ara les filles ja tiren 
pel seu compte i la meva dona i jo 
podríem disfrutar una altra vega-
da del novieg, i això fins ara ens 
ho hem perdut. Acabes trobant a 
faltar allò més senzill i més humà.
–Pel que fa a Parets, recentment 

hi ha hagut un canvi de govern. 

Què en penses d'aquesta moció?

–Vaig rebre la visita del grup de go-
vern de Parets i els hi agrairé sem-
pre; i vaig quedar absolutament 
sobtat quan m'ho van dir (la moció 
de censura). Però què ha passat? Hi 
ha hagut un daltabaix? Encara no ho 
entenc i també em falta molta infor-
mació, però no ho entenc. Vaig voler 
donar suport al govern que hi havia 
i el segueixen tenint. Tot i això, seré 
molt respectuós institucionalment 
amb Parets i sobretot amb la gent 
de Parets. La gent de Parets ha estat 
increïble, al marge de què pensin i 
de què votin. Sempre m'hi sentiré 
en deute, governi qui governi.
–Vas tancar la llista de Parets per 

la República en les municipals. 

Quin és el teu paper en el partit?

–El meu paper és ajudar en el que 
em demanin. Jo me'ls estimo molt 
i la Neus Jordà té el meu mòbil, i 
ja li vaig dir: "Neus, qualsevol cosa 
que cregueu que us pugui ajudar, 
amb les meves mil limitacions de 
la presó, però compteu amb mi". 
En qualsevol cosa que sigui posi-
tiva per a Parets i que algú cregui 
que jo puc ajudar, estaré a la seva 
disposició, perquè, insisteixo, jo 
sempre em sentiré en deute amb 
el meu poble. És el poble de tota 
la vida. Com sempre dic, és el mi-
llor poble del món, perquè té una 
cosa que no en té cap altre, que és 
el meu, que és el nostre.
sergio carrillo

ENTREVISTA

Perfil

Fa més de tres anys i quatre mesos que el paretà es troba empresonat. Des del passat juliol 

gaudeix del tercer grau, tot i que ell ha reiterat que ni és cap regal, ni això de la semillibertat 

existeix: "O tens llibertat o no en tens". Amb una Fiscalia decidida a impedir que pugui passar 

ni els caps de setmana a casa, Jordi Turull ens parla de com està vivint l'estada entre reixes.

Jordi
Turull i
Negre

Exconseller de la Presidència

"Si la gent no s'hi hagués 
posat amb reptes ingents, 
les dones no votarien, per 
exemple. Tot requereix 
sacrifici i compromís"
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El pressupost de Santa Maria 
reforçarà els serveis socials  
SANTA MARIA DE MARTORELLES. El 

govern d'ERC i Fem Santa Maria ha 

aprovat un pressupost municipal 

per a aquest 2021 de 960.773 eu-

ros, una xifra superior al de l'any 

passat (805.608 euros). L'incre-

ment ve motivat per la suspensió 

per part de l'Estat de les regles 

fiscals a les administracions pú-

bliques que "fan que no haguem 

d'aplicar la llei de la despesa i po-

dem gastar sense topall", explica 

el regidor d'Hisenda, Josep Vilaret.

Segons l'alcalde, Luisma Pintor, 

els comptes municipals per a en-

guany "han estat molt treballats, 

també amb l'oposició, i respo-

nen al compromís de donar més 

serveis i de qualitat a la pobla-

ció", explica. En aquest sentit, Pin-

tor destaca un nou increment de la 

partida per a serveis socials, que 

passa a ser d'uns 82.000 euros, 

pels 70.000 pressupostats l'any 

passat. En aquest apartat, s'inclo-

uen, per exemple, els 15.000 euros 

per augmentar les places de Servei 

d'Assitència Domiciliària (SAD) 

per a gent gran, o les beques men-

jador i les ajudes alimentàries, en-

tre altres.

Un altre dels àmbits que també 

es vol reforçar amb el pressupost 

de 2021 és el de serveis generals. 

Així doncs, es preveu la contrac-

tació d'un arquitecte municipal, 

la posada en marxa d'un servei de 

neteja viària i incrementar alguns 

elements de seguretat, amb la ins-

tal·lació d'alarmes a equipaments 

municipals. 

Pel que fa al capítol d'inversions, 

la partida de 77.765 euros es des-

tinarà a actuacions com la millora 

de camins (16.000 euros) o la re-

conversió de l'espai del Lledoner 

–antic Ajuntament– per conver-

tir-lo en un espai multifuncional 

ARQUES MUNICIPALS L'AJUNTAMENT APROVA ELS COMPTES DE 2021 AMB EL VOT A FAVOR D'ERC I FEM I L'ABSTENCIÓ DELS COMUNS EDUCACIÓ

Ampli suport de 
les famílies de 
Martorelles a la 
jornada continuada 

MARTORELLES. El 92% de les famí-

lies de Martorelles han donat el seu 

vot afirmatiu per poder aplicar la 

jornada continuada en els centres 

escolars del municipi. Els resul-

tats formen part d'una enquesta 

impulsada per l'Ajuntament, des-

prés que el passat mes de gener el 

Consell Escolar Municipal acordés 

portar a votació la proposta.

A l'enquesta hi han participat 

319 famílies, un 83,28% del total 

de les empadronades al municipi i 

295 han votat a favor de la jornada 

continuada, el que representa un 

92,47% de la mostra. 

Resultat no vinculant
Tot i aquest resultat, l'Ajuntament 

recorda a la ciutadania que el su-

port a la jornada continuada "no 

implica de cap de les maneres 

que el Departament d'Educació 

aprovi la seva aplicació, però és 

una forma de pressió molt im-

portant i del tot necessària per 

intentar aconseguir-la". 

n Una de les novetats d'aquest any 
és la partida de 15.000 euros per fer 
un procés participatiu en què el veïnat 
pugui triar a què destinar aquesta par-
tida d'inversió. En una primera fase es 
recolliran propostes i idees que s'es-
tudiaran i en funció de la seva viabilitat 
passaran a una segona fase en què es 
llistaran les propostes triades que se-
ran les que finalment es podran votar. 
Els 15.000 euros es podran repartir en 
diferents projectes.

EL VEÏNAT VOTARÀ A 
QUÈ DESTINAR 15.000 
EUROS D'INVERSIÓ

l.o.

EL LLEDONER  El pressupost preveu la reconversió de l'antic Ajuntament

(15.000 euros). 

El pressupost no contempla, 

però, subvencions ja concedides 

per la Diputació i la Generalitat 

per dur a terme treballs com l'ar-

ranjament de l'entrada al muni-

cipi (160.000 euros) o les millo-

res al barri del Colomer i el nucli 

antic amb el soterrament de línies 

(370.000 euros).  

El pressupost es va aprovar en 

sessió plenària la setmana passa-

da amb els vots a favor d'ERC i Fem 

Santa Maria i l'abstenció de Santa 

Maria en Comú.  laura ortiz
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BAIX VALLÈS. La xifra de persones 
sense feina continua en augment 
al Baix Vallès. El mes de febrer ha 
finalitzat al territori amb 8.525 
persones desocupades, i una taxa 
d'atur del 13,09%. Unes dades 
que empitjoren lleugerament si 
es comparen amb les registrades 
fa un mes (8.468 aturats) i que en-
cara són més negatives si la com-
paració es fa amb els registres de 
fa un any, quan hi havia a la sub-
comarca 7.160 persones inscri-
tes a les oficines de treball, 1.366 
menys que les comptabilitzades 
aquest febrer.

L'increment, però, respecte al 
mes de gener no ha estat gene-
ralitzat i només tres poblacions  
baixvallesanes han augmentat 
la xifra de persones sense feina: 
Martorelles (+3,24%), la Llagosta 
(+2,91%) i Sant Fost (+1,58%). La 
resta ha patit lleugeres reducci-
ons.

Amb tot, la taxa més alta d'atur 
continua situant-se a Montornès 
amb un 15,57% de desocupats  

i 1.284 persones. La segueix la 
Llagosta, amb un 15,32% de taxa 
d'atur i un total de 1.027 persones 
aturades; Mollet, amb una taxa del 
14,10% i 3.812 aturats; Marto-
relles, amb 319 aturats i una taxa 
del 13,26%; Santa Maria, amb un 
12,68% de taxa d'atur i 48 perso-
nes; Montmeló,  amb 551 persones 
sense feina i una taxa del 12,17%; 
Sant Fost, amb una taxa del 
10,84% i 449 aturats i finalment, 
Parets, amb un 10,75% de taxa, és 
a dir, 1.035 aturats.

Més aturats que fa un any
En termes interanuals, arreu del 
territori s'ha registrat un increment 
considerable de l'atur. Parets és la 
localitat on més ha augmentat res-
pecte al febrer de l'any passat, amb 
un 25,45%, és a dir, 210 persones 
més sense feina, seguida de prop de 
Montmeló (+23,54%) i la Llagosta 
(+21,83%). Per contra, on menys ho 
ha fet, en comparació al febrer del 
2020, és a Santa Maria (+14,29%), 
a Sant Fost (16,62%) i a Mollet 

(16,79%). Pel que fa a Montornès 
l'increment ha estat del 18,01% i a 
Martorelles del 19,48%.  

OCUPACIÓ EL FEBRER HA TANCAT AL TERRITORI AMB 8.525 DESOCUPATS I UNA TAXA DEL 13,09%

Les pitjors dades d'atur al 
Baix Vallès del darrer mig any

Catàleg de l'Ateneu CooperatiuMollet aposta per les APEU per impulsar el comerç
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès ha editat el 
catàleg Consolidem-nos! Assessoraments a 
la consolidació de cooperatives, on es poden 
consultar els serveis per consolidar empreses  
i entitats de l’economia social i solidària. 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat a la Diputació de Barcelona 
projectes d’impuls comercial i desenvolupament empresarials. Entre les 
propostes hi ha una prova pilot impulsada per la Diputació per implantar 
a la ciutat les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) i també el 
projecte Can Magarola Smart & Green Industrial Park.

ECONOMIA

54,4%
ÉS EL TANT PER CENT DELS 

BAIXVALLESANS ATURATS QUE
percep algun tipus de prestació per 

desocupació, segons un informe 

elaborat per l'Observatori-Cen-

tre d'Estudis del Vallès Oriental. En 

concret, el mes de desembre del 

2020, de les 8.466 persones que es 

trobaven a les files de l'atur, només 

4.558 es van beneficiar d'una pres-

tació per desocupació. Per munici-

pis, la van rebre el 59,9% de perso-

nes sense feina a Parets, el 59,6% 

de Sant Fost, el 55,7% de Montmeló, 

el 55,2% de Martorelles, el 52,2% 

de Montornès, el 51,8% de Mollet, 

el 51% de la Llagosta i la meitat de 

les persones desocupades de Santa 

Maria. Una xifra que en el conjunt de 

la comarca no arriba al 53%.

CONSUM

El 21% de les 
consultes a l'OMIC 
Montornès són per 
telecomunicacions

MONTORNÈS. El 20,9 % del total 
de consultes a l'Oficina Munici-
pal d'Informació al Consumidor 
(OMIC) de Montornès l'any passat 
van estar relacionades amb les 
telecomunicacions. D'altra ban-
da, un 15% dels expedients estan 
directament relacionats amb la 
pandèmia. Aquestes són algunes 
de les dades de la memòria anual 
de l'OMIC, que durant el 2020 va 
atendre 647 casos, 62 més que 
l’any anterior. Del total de casos, 
464 van ser consultes, 181 sol·li-
cituds de mediació i dues queixes. 
Segons fonts municipals, prop del 
75% dels procediments de me-
diació iniciats l'any passat ja han 
estat resolts. Segons la memòria 
de l'OMIC, el 38,52 % han estat fa-
vorables a la persona sol·licitant, 
mentre que el 28,15 %, amb diver-
sos matisos, no. La resta han estat 
derivats en la major part a altres 
instàncies i organismes. La durada 
mitjana de la tramitació se situa en 
uns 46 dies.  

TREBALL

Martorelles i Sant 
Fost engeguen 
nous plans locals 
d'ocupació

MARTORELLES / SANT FOST. L’Ajun-
tament de Martorelles va convo-
car el passat 26 de febrer un nou 
pla d'ocupació local per aquest 
2021 amb dos llocs de treball a 
diferents àrees de l’Ajuntament. 
D'una banda, el consistori con-
voca una plaça de consergeria i 
suport logístic a les àrees de ser-
veis personals a temps parcial (20 
hores setmanals) per a tres mesos 
prorrogables en tres més. L'altra 
plaça de la convocatòria és d'ope-
rador/a i suport a l'OAC a temps 
parcial (22 hores setmanals) per 
a tres mesos prorrogables en tres 
més. Desenvoluparà tasques de 
suport a l’atenció telefònica a l’Ofi-
cina d’Atenció a la Ciutadania. 

Per la seva banda, l'Ajuntament 
de Sant Fost ha engegat el Pla Local 
d'Ocupació 2021, el qual permetrà 
al consistori contractar personal 
per diferents projectes. Les pri-
meres places a cobrir són dues 
d'auxiliar administratiu per a una 
durada de 7 mesos.  
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El govern de Mollet es van reunir dijous a l'Ajuntament amb la representació de 

la plantilla de Bosch a Lliçà d’Amunt per oferir el suport del consistori. La decisió 

de l’empresa afecta 400 famílies de manera directa o indirecta, 30 de les quals 

són molletanes. Per altra banda, l'equip de govern de Parets també va rebre 

diumenge els representants dels treballadors i les treballadores. Mentre que a 

Montornès, on també hi hauria afectats pel tancament, durant el ple de dijous es 

va llegir la resolució del Consell Comarcal, en la qual es reclama poder negociar.

ELS GOVERNS BAIXVALLESANS DONEN SUPORT 

A LA PLANTILLA I REBUTGEN EL TANCAMENT

A MOLLET Es van reunir dijous l'equip de govern i els representants de la plantilla

aj. mollet

Bosch tancarà la planta de Lliçà
d'Amunt i acomiadarà 336 treballadors
BAIX VALLÈS. La multinacional ale-

manya Bosch, una de les darreres 

plantes de components per a l’au-

tomoció i una de les més grans del 

sector del metall a la comarca, abai-

xarà la persiana a Lliçà d’Amunt i 

acomiadarà 336 treballadors. Així 

ho anunciava dijous la direcció de 

la companyia a la representació le-

gal dels treballadors. El tancament 

de Bosch a Lliçà d’Amunt –després 

de més de 30 anys produint sis-

temes de fre per a vehicles– per 

traslladar la producció a Wroclaw 

(Polònia), s’afegeix al d’una altra 

planta de Bosch a Castellet i la 

Gornal (Alt Penedès), anunciat el 

setembre passat. En tots dos casos el tancament s’executarà a �inals 
d’aquest any i deixarà sense feina 

més de 600 persones a Catalunya 

entre les dues plantes, a les quals 

cal afegir més d’un centenar de 

persones que hi col·laboren de for-

ma externa. 

Les reaccions a l’anunci de tan-

cament de la planta no es van fer 

EMPRESES LA UGT DENUNCIA QUE LA MULTINACIONAL ALEMANYA HA ACTUAT "AMB CRUELTAT" I QUE S'HA "APROFITAT DE LA PANDÈMIA" PER PODER MARXAR

esperar. Dijous, la UGT denuncia-

va que la multinacional alemanya 

ha actuat "amb crueltat", duent 

a terme una política "insolidària 

i egoista, molt lluny dels valors 

que com a fundació defensa". 

El sindicat recorda que, des de fa 

anys, les fàbriques de Lliçà i Caste-

llet han fet esforços –congelacions 

i reduccions salarials, reducci-

ons de plantilla, etc.– per fer més 

atractiva la continuïtat i l’activi-

tat industrial d’aquests centres. 

"Bosch no ha sabut donar valor 

a aquests esforços i ha tirat pel 

dret amb una deslocalització 

sense escrúpols, la seva princi-

pal opció de negoci", exclama la 

UGT, que considera que la multi-

nacional ha quedat en mans d’una 

"nova gerència de tecnòcrates 

que, amb gran hipocresia, no 

han tremolat a l’hora d'aca-

bar amb la darrera gran em-

presa d’aquesta envergadura 

del sector del metall al Vallès", 

lamenta el sindicat, que afegeix 

que "Bosch ha apro�itat la pan-
dèmia mundial per treure's de 

sobre centenars de famílies, de-

mostrant que la seva política in-

dustrial només es mesura pels 

bene�icis a curt termini, per 
poder reinvertir-los en altres 

àrees on obtenir més bene�icis, 
sense importar-los l'impacte 

social que poden comportar les 

seves decisions".

En el període de negociació que 

ara s’obre, els treballadors dema-

naran mantenir la plantilla i la 

possibilitat d’assumir producció 

alternativa, així com un procés de 

reindustrialització de la planta. 

Aquesta setmana, el Consell Co-

marcal i els 39 ajuntaments va-

llesans han reclamat a Bosch que 

ofereixi un acord a la plantilla. Està 

previst que en el proper Consell 

d'Alcaldies, que tindrà lloc el 17 

de març, es porti a aprovació una 

moció conjunta. 

L'empresa, fabricant de 

sistemes de fre, és una de 

les més grans del sector 

del metall a la comarca
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OPINIÓ

En els darrers anys, el 8-M ha pres força com a jornada per visibilitzar les 

lluites feministes, transversals moltes d'elles, i totes necessàries per caminar 

cap a una equitat real entre dones i homes. Milions de persones han sortit als 

carrers amb manifestacions multitudinàries, que, enguany la Covid trastocarà, 

com tantes altres coses que ha trastocat en els darrers dotze mesos. De fet, la 

pandèmia ha evidenciat i agreujat, encara més, les diferències entre gèneres i 

organismes internacionals adverteixen que els avanços que s’havien assolit 

en els darrers temps poden estar en perill de retrocés perquè la pandèmia 

reforça desigualtats i vulnerabilitats en els sistemes socials, polítics i 

econòmics. Els períodes de confinament han intensificat els casos de 

violència de gènere; el teletreball no sempre ha ajudat a millorar la conciliació 

laboral i familiar; hi ha hagut una major càrrega de tasques de cures, i, a més, 

les professionals sanitàries més associades al rol de cuidadora, sobretot 

infermeres, auxiliars o cuidadores a residències, han situat les dones en la 

primera línia d’atenció i resposta a la malaltia. La Covid amenaça, a més, en 

eixamplar de nou la bretxa salarial i posar-hi fre és un altre dels deures que té 

la societat per sortir reforçada de la pandèmia.

DONES I COVID

Editorial
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Queda molt enrere aquell 8 de març 

de 1857 quan milers de treballado-

res tèxtils van decidir sortir als car-

rers de Nova York per protestar per 

les seves miserables condicions laborals. Més 

de cent seixanta anys després, la declaració del 

Dia Internacional de la Dona ha esdevingut data 

referent de reivindicació arreu del món.

No podem entendre la història del segle XX 

sense valorar la intensa lluita feminista i la 

seva evolució fins als nostres dies, però tot 

i els drets assolits fins ara, les normes que 

pretenen trencar amb la subordinació de la 

dona en el nostre sistema (a qualsevol país) 

parteixen de la falsa consideració que totes 

les dones formem part d’un grup heterogeni 

sense diferències de classe i aquest fet crea 

una base de desigualtat en si mateixa que se-

gueix impedint l'eradicació de les violències 

envers les dones en tots els àmbits.

Actualment estem vivint una crisi sanità-

ria, social i econòmica sense precedents en 

El Dia Internacional de la Dona, és 

un bon moment per analitzar les de-

sigualtats que persisteixen en con-

tra de les dones al mercat laboral.

Alguns dels factors determinants d’aques-

tes desigualtats són els rols de gènere i les 

discriminacions a través de l’assignació social 

del rol de cura i reproducció que se’ns atorga 

a les dones. A més, patim una gran manca de 

corresponsabilitat en la conciliació de la vida 

familiar i laboral, provocant en molts casos la 

interrupció de la nostra carrera i promoció 

professional. Habitualment les dones ocupem 

en major mesura sectors de menor nivell retri-

butiu, llocs de treball que tradicionalment han 

estat feminitzats i menys valorats.

Totes hem sentit  parlar de l’anomenada 

bretxa salarial de gènere, un indicador de 

desigualtat entre els salaris de les dones i 

els dels homes. Aquesta desigualtat es dóna 

a conseqüència de la desigualtat retributiva, 

és a dir les dones no rebem la mateixa remu-

neració per un treball d’igual valor.

Per combatre’l, cal conèixer que avui en dia 

s’ha situat en un 22,2% inferior en les dones 

envers els homes, afectant a totes les franges 

d’edat, a tots els nivells formatius, a totes in-

dependentment de quina sigui la nostra na-

cionalitat, i que és conseqüència d’un impuls 

8-M, més que una data

Dones, igualtat d'oportunitats
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E

MARIA DEL MAR
TORRES

Comissió d’EcoFeminisme de 

Mollet en Comú
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la nostra història recent i altra vegada la re-

alitat ha deixat al descobert les mancances 

del sistema en el qual les dones de classe tre-

balladora en el nostre país hem estat pal de 

paller. En aquestes dures circumstàncies no 

hem tingut una resposta política efectiva a les 

demandes que el moment requeria, des de la 

més absoluta invisibilitat som la cara de les 

cures, dels EROS, de l’economia submergida 

de la precarietat laboral i la bretxa salarial, 

hem fet mans i mànigues per organitzar-nos 

durant tot aquest temps sense possibilitat de

conciliació real i el sacrifici ha estat, una ve-

gada més, nostre.

En un moment de clar auge de la ultradreta 

al nostre país i davant el perill d’un retrocés 

en les polítiques amb perspectiva de gènere, 

és vital donar veu a les nostres reivindicacions 

com a dones treballadores i exigir lleis que ens 

emparin prioritzant les nostres necessitats 

més urgents: l’escandalosa xifra de denúncies 

per maltractament, agressions sexuals i assas-

sinats masclistes, les enormes dificultats en la 

conciliació laboral i familiar, el gairebé inexis-

tent suport a la maternitat i prioritzar el treball 

de cures i la vida com a columna vertebral de la 

nostra societat i del funcionament d’un siste-

ma que sense nosaltres no és viable.de tot un seguit de discriminacions que actu-

en amb concurrència i interrelació.

Si no en teníem prou, la crisi sobrevinguda 

de la COVID-19, també ens ha afectat de ma-

nera diferent que als homes. Totes les mesures 

i repercussions  provocades en el context  de 

la crisi per a la contenció d'aquesta, han tin-

gut un impacte directe en els diferents àmbits 

i dimensions de la vida de les persones i s’ha 

manifestat de diferent manera en les dones i 

els homes. La desigualtat en la distribució  i el 

temps invertit en el treball domèstic no remu-

nerat i les feines de cures, s’ha vist agreujada 

a causa del tancament de les escoles i el confi-

nament ha recaigut encara mes en nosaltres.

D’una vegada per totes, s’ha de donar valor 

a les feines de cura i atenció, posar en marxa 

mesures que reverteixin la situació actual i 

afavoreixin unes economies més competi-

tives on dones i homes mantinguin les ma-

teixes oportunitats, no tan sols per accedir 

al mercat laboral als mateixos sectors sinó 

també per ser recompensades d'igual forma.

Necessitem crear una societat més justa i 

inclusiva que garanteixi un creixement soste-

nible basat en el benestar social de qualsevol 

persona, trencar amb els rols de gènere i els 

estereotips, a l’escola, a la família i a la feina.

S'han d'afavorir mesures per anar
 cap a economies més competitives

 on dones i homes mantinguin les
mateixes oportunitats

nys enrere vaig aprendre, de la 

veu de geògrafs, naturalistes i ar-

quitectes, que la urbanització del 

territori per fer habitatges, donar 

serveis o implantar indústries i 

vies de comunicació podia ser compatible i 

respectuosa amb el medi natural.  Per defen-

sar el patrimoni natural, els experts destaca-

ven la importància que els espais naturals, 

encara que tinguin la màxima protecció, no 

poden estar aïllats, envoltats d’espais urba-

nitzats. Cal que existeixin corredors agrícoles 

i forestals i espais fluvials que connectin en-

tre si els espais naturals protegits; de la ma-

teixa manera que es connecten per la xarxa 

viària els territoris urbanitzats. El territori 

s’estructura com un mosaic per un doble sis-

tema d’espais oberts i assentaments humans, 

cadascun amb els seus sistemes de connexió.

La zona del Calderí de Mollet encara està 

ocupada per conreus agrícoles i, com a tal,  

forma part del corredor biològic que uneix la 

serralada Prelitoral amb la de Marina i s’es-

tructura per la riera de Caldes, Gallecs i el riu 

A

EL CALDERÍ AGRÍCOLA

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

Besòs. Els darrers trams d’aquest connector 

lliure de construccions està  farcit de vies de 

comunicació i permanentment amenaçat de 

fer-se més estret. El fet que aquest indret si-

gui, alhora, punt de confluència del termes 

municipals de Santa Perpètua de Mogoda, 

la Llagosta i Mollet del Vallès influeix en els 

mals pronòstics ja que cada consistori no-

més mira el seu propi terme i declina la seva 

responsabilitat  sobre el conjunt. 

Sovint des de Mollet es fa notar que la 

meitat del municipi ja és agrícola i fores-

tal, tan cert com que la urbanització de 

les 30 hectàrees del Calderí contribueix 

a l’escanyament total d’aquest corredor 

biològic, que només podrà perviure per-

manentment si es renuncia a urbanitzar, 

també, els voltants de Can Banús i el Cas-

tell de Mogoda  i la zona de Can Pere Gil. 

Si resulta inevitable construir al Calderí 

s’hauria de preservar el màxim de terreny 

agrícola i limitar i concentrar els edificis a 

una estreta franja per mantenir un ample 

corredor biològic i deixar pas lliure a les 

torrencials i cícliques avingudes d’aigua 

cap al riu Besòs. 
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OPINIÓ

esprés d’un any marcat per la Co-

vid-19, un any difícil per a tota la ciu-

tadania però molt especialment per 

a les dones, encarem un 8 de març 

diferent però no menys reivindicatiu.

La pandèmia ens deixa una crisi sanitària, 

econòmica i laboral possiblement sense pre-

cedents a la nostra història, que ha posat en el 

centre de la vida l’essencialitat de les tasques 

de cura de les persones i de la sostenibilitat 

de la vida, tasques fetes majoritàriament per 

professions feminitzades. Sanitàries, nete-

jadores, personal de geriatria, dependentes 

de supermercat, treballadores de la llar... són 

essencials per això són dones essencials.

Aquests treballs mereixen un reconeixe-

ment social i millorar les condicions laborals. 

El valor humà del seu treball no es correspon 

de cap manera amb el seu salari.  Cal fer es-

ment de la situació de les dones migrants 

ja que moltes d’elles desenvolupen aquests 

treballs, i moltes no són reconegudes ni com 

a ciutadanes ni com a treballadores, estan 

pendents de processos de regularització i 

treballen en negre, sense dret a prestacions 

ni ajudes i, fins i tot, sense dret a vot.

No hi ha hagut cap ajuda pública per aten-

dre familiars malalts, infants sense escola i 

persones grans o dependents, treballs no 

professionalitzats. El teletreball, modalitat 

històricament vinculada a professions de 

cert prestigi, quan s’ha de combinar amb la 

cura de les criatures, la casa i la càrrega de les 

tasques domèstiques és “estranyament” re-

butjat per alguns homes. El teletreball feme-

ní, en canvi, s’ha incrementat i ha estat una 

cursa d’obstacles i de tensió per a les dones.

La violència masclista durant els confina-

ments ham marcat un augment i les cases 

han fet de presó per a les donees i el temps 

om cada any, quan les primeres 

flors ens recorden la proximitat 

de la primavera, se celebra l’home-

natge als homes i dones del PSUC 

que van perdre la vida en la lluita per vèncer 

el franquisme. Un acte organitzat per l’associ-

ació d’ex-presos polítics del franquisme i l’as-

sociació d’exmaquis, que a banda del seu valor 

simbòlic i emocional, ens ofereix l’oportunitat 

de reflexionar sobre el compromís d’aquestes 

persones amb els seus ideals, què va ser el Par-

tit, el tipus de societat pel que es van jugar la 

vida i també sobre nosaltres. Ens demana si les 

nostres idees i activitats actuals poden consi-

derar-se com a hereves del PSUC i en aquest 

sentit, he fet una pensada d’algunes caracte-

rístiques del Partit que encara serien vigents.

El 23 de juliol del 1936, al Bar del Pi de 

Barcelona, representants de la Unió Socia-

lista de Catalunya, Partit Comunista de Ca-

talunya, Partit Català Proletari i la Federació 

Catalana del PSOE funden el Partit Socialista 

Unificat de Catalunya com a eina de lluita po-

pular contra l’aixecament feixista. El context 

històric actual és incomparable amb el de la 

data fundacional del PSUC, però la idea de la 

unitat de la classe treballadora és vàlida com 

a punt de reflexió. El règim sorgit de la Cons-

titució Espanyola de 1978, es va autoprocla-

mar com una mena de societat utòpica on 

la nacionalitat era un nexe de germanor tan 

potent, que satisfaria els anhels i necessitats 

de tota la població. Malauradament aquest 

relat ha demostrat la seva falsedat i des de 

l’esquerra necessitem construir plataformes 

àmplies i combatives per recuperar els drets 

i llibertats que el 78 ens va furtar. La idea de 

cercar hegemonia al voltant d’una regenera-

ció democràtica i social, és plenament vigent.

L’aliança de les forces del treball i la cultura 

va ser entesa pel PSUC com a element motriu 

de la lluita per les llibertats. Una confluència 

del món de treball, moviments socials, intel-

lectuals, el sector de l’ensenyament, actors, 

cantants, músics, pintors, etc, que va generar 

un moviment popular amb orígens molt di-

versos, però amb un objectiu molt concret, la 

lluita per la llibertat, la democràcia i el soci-

alisme. La política actual s’orienta cap el ter-

reny institucional sense aquesta capil·laritat 

amb els sectors populars, el que genera una 

desconnexió entre els objectius institucio-

nals i els anhels dels sectors més conscien-

Treballs i dones essencialsHomenatge als morts del PSUC

DC

LLUÏSA
GONZÁLEZ

Secretària de Dona i Igualtat de CCOO 
al Vallès Oriental, Maresme i Osona

ANTONI
VICENTE

Membre de Comunistes de 
Catalunya a Parets del Vallès

sota el control del maltractador ha augmen-

tat.

L’impacte de la pandèmia sobre l’econo-

mia no ha estat el mateix vers les dones i els 

homes. Les dones partien d’una situació de-

sigual i més precària, i la Covid ha significat 

una crisi en l’ocupació femenina i de sobreo-

cupació en les tasques de la llarg. La bretxa de 

gènere continua per sobre del 22%, amb un 

augment de la contractació a temps parcial 

i la temporalitat laboral en dones, amb una 

incidència més alta entre les dones joves.w

CCOO, sindicat feminista, lluita per la pujada 

dels salaris, l’eradicació de la precarietat i per 

la igualtat real i efectiva entre dones i homes, 

i per una vida lliure de violències masclistes a 

la feina i a tot arreu.  Les dones veuen en l’acció 

col·lectiva un camí de transformació del tre-

ball i protecció social, el 90 % de la nova afilia-

ció del 2020 a CCOO de Catalunya és femenina.

Cal dir que la ultradreta ha fet trontollar 

l’heteropatriarcat, produint una reacció an-

tifeminista explícita, creiem que no hem de 

caure en l’estratègia de la confrontació, on 

ens volen portar  a les dones, però no ens po-

dem quedar quietes, i cal denunciar sempre 

els insults i les amenaces.

L’anàlisi i la proposta feminista són una 

oportunitat per a la humanitat sencera, per 

fer-nos responsables i còmplices del benes-

tar comú, de la vida digna i de la salut del pla-

neta. Hem de cuidar i sostenir l’aliança entre 

les dones de tot el món, la sororitat que ens 

empodera col·lectivament. No permetrem 

que la sortida econòmica de la crisi perpetuï, 

un cop més, la precarietat, la divisió sexual 

del treball, la bretxa salarial, la falta de cor-

responsabilitat i les violències masclistes.

Aquest 8-M serà diferent, la Covid-19 no ens 

deixarà convocar manifestacions multitudi-

nàries, però seguirem reivindicant la tan ne-

cessària lluita contra les discriminacions vers 

les dones, les desigualtats, la cosificació, els 

abusos i les violències masclistes. Perquè se-

guim exigint la igualtat real i efectiva, perquè 

som feministes i som essencials.

ciats de la població. Aquest concepte va ser 

molt important pel PSUC i, certament, és un 

concepte clau per l’esquerra.

El conflicte social és la base de tots els aven-

ços de la classe treballadora i des del PSUC es 

gestionaven tota mena de conflictes de classe, 

des del sindicalisme, associacions de veïns, 

el feminisme, moviments estudiantils, etc. 

On hi havia conflicte, es creava organització i 

l’organització es traduïa en lluita popular, en 

conflicte social. La visió actual és justament 

a l’inrevés, intentant minimitzar el conflicte 

per tal d’evitar l’organització i la mobilització 

popular, d’aquesta forma la pretesa pau social 

emmascara les injustícies més flagrants del 

sistema, la pau social manté el sistema en la 

seva correlació de forces actual, l’avenç social 

sols pot néixer del conflicte.

El PSUC sempre es va definir com a «Partit 

Nacional i de Classe», mostrant la seva singu-

laritat fins i tot pel seu ingrés a la Internaci-

onal Comunista a juliol de 1939, trencant la 

màxima leninista d’un país, un partit. Aquest 

component nacional no és exclusiu del perí-

ode de Joan Comorera, per exemple, en el 

projecte de programa de 1976 deia «com a 

comunistes, cal contribuir a fer de la classe 

obrera catalana, la força hegemònica a Cata-

lunya, la força més identificada plenament 

amb la causa de les nostres llibertats naci-

onals, la força més conseqüentment nacio-

nal» i aquest caràcter nacional i de classe es 

va traslladar a totes les activitats del Partit, 

a les associacions de veïns, als sindicats, a 

la formació de quadres, a tot arreu. Aquesta 

component nacional i de classe, avui ha desa-

paregut totalment en els espais que es recla-

men hereus del PSUC, arrossegant a una part 

important de la classe treballadora catalana 

cap a organitzacions amb poc contingut de 

classe. Estem vivint en un moment polític on 

el règim del 78 està en una fase de col·lapse 

profund, amb una crisi de credibilitat política 

i social immensa, amb la crua realitat d’unes 

estructures de l’Estat ocupades per buròcra-

tes franquistes i el govern «més progressista 

de la història», acorralat i temerós davant la 

reacció de l’oligarquia franquista. Ara més 

que mai, necessitem el Partit Nacional i de 

Classe per exercir el dret d’autodetermina-

ció i construir Repúbliques superadores del 

règim actual, a Catalunya i també a Espanya.

En definitiva, recordar la gent del PSUC ens 

porta a pensar en els seus valors i mètodes 

i alguns d’aquests valors i mètodes encara 

tenen prou vigència per recordar-los i adap-

tar-los a les circumstàncies actuals, perquè 

com deia el poeta… hi ha un home a la presó 

dels qui avançaven, ajunteu-vos!

¡Dios está contigo! 

Te dio corazón –granada, 

te dio pecho –granito. 

Pueblo, florece, 

fuerte como piedra sillar, 

como la granada, ardiente, 

puro como el cristal.

Marina Tsvietáieva, Antologia 100 poe-
mas, Colección Visor de Poesia amb tra-
ducció castellana de J.L. Reina Palazón

arina Tsvietáieva, poeta russa 

que va viure la transició del 

poble rus de la monarquia al M

¡NO MORIRÁS, PUEBLO!

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

comunisme, transició que no va tòrcer el 

seu braç lliurat plenament a l’emotivitat 

i a la paraula. Va néixer l’any 1892 i l’any 

1917, quan triomfa la revolució, destacava 

en el camp de la literatura essent amiga, 

entre altres, de Boris Pasternak a qui li va 

escriure una carta en què li deia: “Boris, no 

tenim res més que les paraules, estem con-

demnats al seu servei. Boris en cada rela-

ció humana les paraules són l’àncora de 

salvació”. I així, fou en la seva vida. El nou 

règim la va perseguir, afusellà el seu espòs 

i ella perseguida pels nazis es va suïcidar 

l’any 1941. El poema és del 1939. El seu 

missatge palesa amb claredat el poder de 

la paraula en la seva poesia. La persecució 

que patia no fou cap impediment per esti-

mar el poble, mort per la política, però viu 

en la paraula.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Tres mesos després de les primeres 
queixes, l'@ajmollet encara no ha fet 
ni un pas per atendre les demandes 
dels veīns amb afectacions per les 
vibracions provocades per les obres 
de Can Fàbregas. #SolucionsJa!

@CUP_Mollet Raúl Broto @raulbroto

Moltes felicitats a tots i totes els qui heu fet possible 
aquest reconeixement [Premi EUHealthAward] Al 
Consell dels Infants de #Mollet hi posem molta 
energia i estima, per a que els alumnes de la ciutat 
aprenguin els valors democràtics, i el fet que poden 
influir en les polítiques locals.
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La temporada de petanca suspesaS'ajorna el duel del CF Mollet contra les Franqueses
La Federació Catalana de Petanca ha 
suspès la temporada 2020-21 de les 
lligues catalanes de clubs. La competició es 
preveu recuperar al setembre i al maig es 
podria celebrar el català de doblets. 

El partit del CF Mollet UE contra el CF les Franqueses de la Primera 
Catalana s'ha ajornat. Segons el club molletà, un membre de la plantilla 
va donar positiu dilluns i s'han hagut de confinar durant deu dies, fet que 
fa impossible disputar la quarta jornada de Primera Catalana. El Mollet 
havia empatat la jornada passada contra el Júpiter (1-1).

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
B fa un any gairebé que no com-
peteix en partit oficial i diumen-
ge tornarà a vestir-se de curt per 
disputar la primera jornada de la 
renovada Copa Catalunya, que ara 
s'anomena Campionat d'Espanya 
de la Primera Divisió. El rival serà 
el CN Sabadell, però a causa de la 
inactivitat de la categoria no hi ha 
referències. "No sabem com es-

tarem nosaltres i no sabem com 

estaran ells. Imagino que en un 

nivell similar perquè portem 

entrenant des del febrer, i tots 

estem igual", admet un dels en-
trenadors del filial molletà, Josep 
Maria Marsà, que fa tàndem amb 
Àlex Coma. 

Just la setmana passada l'equip 
va fer un amistós contra el CN Ter-
rassa, que va necessitar una pròr-
roga i van caure per dos punts de 
diferència. "Som un equip filial 

i l'objectiu és nodrir de juga-

dors l'equip de la Lliga d'EBA", 
admet el tècnic, que destaca la 
dificultat d'una fase regular curta 
amb tan sols sis equips i deu jor-
nades. "Perdre un partit, podria 

suposar tres d'una temporada 

BÀSQUET  L'EQUIP MOLLETÀ S'ENTRENA DES DEL FEBRER I HA DISPUTAT UN AMISTÓS, AMB DERROTA

normal. Hem de començar amb 

victòria". 
La plantilla del Mollet B es man-

té respecte a la que estava pro-
jectada al mes de setembre amb 
Adrià Nuez, Carlos Lorente, Gui-
llem Bello, Guillem Vives, Jonny 

El Recanvis Gaudí B estrena 
curs amb la renovada Copa

arxiu

Seidi, Jaume Solans, Jaume Viña-
llonga, Cristian González, David 
Ponsa i Nil Roig, que és baixa per-
què es va lesionar de gravetat. A 
més, hi ha el jove Arturo Montalvo 
i s'ha incorporat l'escorta Isaiah 
Cristopher Willis.  jl.r.b.

El Mollet HC femení torna 

a la lliga mig any després

HOQUEI | Primera Catalana  SEGON PARTIT DE LA TEMPORADA

MOLLET. El Mollet HC femení dis-
putarà la segona jornada de la Pri-
mera Catalana dissabte a la pista 
del Mataró. L'equip dirigit per Rafa 
Trillo torna a competir després de 
mig any sense fer-ho. A la primera 
jornada va imposar-se contra el 
Cubelles, per 4 a 3. 

La lliga es reprèn amb la dis-
puta d'una única volta. Des de fa 
tres setmanes, l'equip molletà ja 
s'entrena en bloc al pavelló de la 
Riera Seca i s'han posat com objec-
tiu la permanència. "Al tractar-se 

d'una única volta és una lliga 

més complicada, hem de salvar 

la categoria", diu el president del 
Mollet HC, Leo Conde. Pel que fa als 
dos equips masculins encara no te-
nen data de tornada.  jl.r.b.

CH MATARÓ – MOLLET HC

Dissabte, 6 – 18.30 h Mataró

ATLETISME  DISPUTEN EL CAMPIONAT ESTATAL DE CROS

Carner i De la Piedra, medallistes

Maria Carner i Júlia de la Piedra van ser medallistes al Campionat de 
Catalunya de seleccions autonòmiques a Getafe amb Catalunya el cap 
de setmana. De la Piedra va guanyar l'or de la categoria sub-20 i Maria 
Carner, la plata del sub-23. Les dues atletes s'entrenen a les pistes 
d'atletisme de Mollet, sota les ordres del molletà Rogelio Vega. 

rogelio vega

CB MOLLET B – CN SABADELL
Diumenge, 7 – 18 h Mollet

El DM Group més a prop del play off

El DM Group Mollet no troba rival aquesta temporada i amb la victòria de 
dissabte contra el Quart (85-67) ja ha guanyat tots els equips del grup 
C4 de la Lliga EBA. L'equip molletà suma la vuitena jornada seguida amb 
triomf i es manté una jornada més com a únic conjunt invicte de les lligues 
estatals de bàsquet. A més, hi guanya distància amb els seus principals 
perseguidors del grup, amb un marge de tres victòries amb el segon i el 
tercer, Quart i Mataró, respectivament. Una situació que permet als 
molletans apropar-se una jornada més als play off d'ascens a Leb Plata. El 
pròxim partit del Mollet tindrà lloc demà dissabte a la pista del seu últim 
rival, el CB Quart, perquè el duel correspon al partit posposat de la tercera 
jornada del campionat. 
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antonio lópez
MOLLET DEL VALLÈS. Antonio 
López, format a l'Atlètic Mollet i 
de 20 anys, fa prop de dos anys  
que estudia a la Universitat de 
Virginia Tech, dels Estats Units. 
El corredor està becat per fer una 
enginyeria d'informàtica, que 
compagina amb els seus entrena-
ments d'atletisme. Durant el mes 
de febrer, López va esclatar com a 
atleta internacional amb la conse-
cució de dos rècords estatals sub-
23 en les proves de la milla i dels 
5.000 metres de pista coberta. 
De fet, aquesta última fita suposa 
també el millor registre d'un atle-
ta absolut en l'àmbit català. 

El primer rècord va ser el 6 de 
febrer durant la celebració de la 
Doc Hale Virginia Tech Elite, en 
Blaksburg que és on resideix. L'at-
leta va participar en un repte per 
baixar dels 4 minuts en la milla, 
que va superar amb èxit amb un 
temps de 3 minuts i 59.60 segons, 
millorant en 66 centèsimes l’ante-
rior registre estatal que datava de 

ATLETISME EL CORREDOR, DE 20 ANYS, ES VA FORMAR A L'ATLETIC MOLLET I ARA TRIOMFA A LA UNIVERSITAT DE VIRGINIA ALS EUA

Antonio López, rècord estatal 
sub-23 de milla i 5.000 metres

EN CURSA Antonio López, a l'esquerra, durant el repte de la milla

1987. Pel que fa al rècord de 5.000 
metres, va tenir lloc el 25 de fe-
brer durant la celebració dels ACC 
Indoor Championships a Clemson, 
a Carolina del Sud i López va asso-
lir un temps de 13 minuts i 49.86 
segons, que va suposar el títol i 
els millors registres sub-23 d'Es-
panya i absolut català. "A la milla 

el rècord el vam anar a buscar 

en un control, amb llebre. El 

volíem fer. Pel que fa als 5.000 

metres, va ser en una competi-

ció i no estava previst, així que 

vaig haver de fer el rècord per 

guanyar el campionat", explica 
Antonio López per línia telefònica 
des de la localitat de Blaksburg, a 

TAMBÉ PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB MI MATEIX A: 
jsalavila@hotmail.es

El preu és de 10 €. 
Comprant-ne 2 es farà un 10% de descompte i comprant-ne 3, un 20% de descompte.

(La forma de pagament serà que quan rebeu els llibres, ingresseu l’import que s’indica a la factura). 

LLIBRERIES ON TROBAR-LOS: 
IMPREMTA-LLIBRERIA FARRÉS I L’ELEFANT (PARETS DEL VALLÈS)

Una abraçada als amics 
i amigues que em llegeixen.

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

CICLISME L'EQUIP, AMB VUIT CARES NOVES, PARTICIPARÀ AL CALENDARI CATALÀ

Es presenta el renovat 
Club Ciclista Mollet júnior

MOLLET. El Club Ciclista Mollet júnior es va 
presentar dissabte a Mollet amb vuit cares 
noves. L'equip molletà va quedar subcam-
pió de la Copa Catalana júnior el curs 2020 
i per aquesta temporada l'objectiu és lluitar 
per la victòria per intentar, com a mínim, 
repetir podi. 

D'entre els corredors que aspiren a la 
classificació general catalana, el conjunt 
molletà manté tres corredors de segon 

any amb Ricard Fitó, Jaume Molina i Ma-
rio Fernández. L'equip molletà del 2021 es 
completa amb Izan Garcia, Màrius Fabra, 
Ricard Garcia, Guillem Bel, Nil de Lapuente, 
Álex Sánchez, José Martos i Íker González. 

Primera cursa catalana al Prat
La primera cursa de la Copa Catalana júnior 
tindrà lloc el 14 de març amb el Gran Premi 
Primavera, al Prat de Llobregat.  

cc mollet

PRESENTACIÓ La plantilla júnior en l'acte de presentació a Mollet

PARETS. Les curses de muntanya 
la Bastarda (marxa) i la Klandes-
tina (trail) han estat ajornades, 
novament, fins al 25 de setembre. 
La junta directiva del CAM Parets 
i l’equip organitzador han consi-
derat més adient celebrar els dos 
esdeveniments al setembre, per 
l'afectació actual de la Covid-19. 
"Us podem assegurar que ha 

estat una decisió molt difícil 

de prendre i molt meditada. El 

nostre desig ha estat sempre 

oferir-vos una experiència del 

tot gratificant. Això és incom-

patible amb una organització a 

correcuita, uns avituallaments 

pobres o la manca dels recur-

sos tècnics i humans –uns 100 

voluntaris– que calen per a una 

Bastarda i Klandestina com la 

que tots volem", informa en un 
comunicat l'organització. 

La caminada de resistència la 
Bastarda disposa d'un total de 450 
dorsals; mentre que la Klandesti-
na preveu un centenar més d'ins-
cripcions. 

TRAIL

La Bastarda i la 
Klandestina, el 
25 de setembre

Virginia. 
Des de fa uns mesos, Antonio 

López s'entrena per fer un gran 
paper al pròxim campionat es-
tatal de Virginia en la prova dels 
3.000 metres i per a la tempora-
da de l'aire lliure intentarà ser-hi 
al Campionat d'Europa. "Des que 

vaig fer els dos rècords, veig que 

tinc més notorietat a la premsa 

espanyola, i fins i tot, més segui-

ment per part de les federaci-

ons", assenyala.
El corredor explica que als Estats 

Units hi ha més afició per competir, 
que no pas a Catalunya, tot i que el 
seguiment de l'atletisme és similar. 

Rogelio Vega, mestre i tècnic
L'atleta es va formar a l'Atlètic 
Mollet, sota la batuta de Roge-
lio Vega, que segueix l'evolució 
del seu pupil en la distància. "Me 

n'alegro molt que ara estigui 

traient aquestes bones mar-

ques després de dos anys als 

Estats Units. A l'inici costa adap-

tar-se perquè els entrenaments 

allà tenen més acumulació de 

quilometres que no pas els que 

fem aquí", admet Vega. "Rogelio 

és el meu mentor, he après molt 

d'ell", indica el corredor Antonio 
López.  jl.rodríguez b.



dv, 5 març 202120

Torneig de Rocket League a MolletEl confinament dispara els préstecs virtuals a Sant Fost
Joventut Mollet organitza dissabte (16.30 h) el 

Gran Torneig Final del videojoc Rocket League. 

Hi haurà una vintena de premis –4 per als 

guanyadors i la resta se sortejaran per Instagram–. 

Es podrà veure al canal de YouTube Adricata10.

El confinament ha fet augmentar el préstec virtual de llibres, pel·lícules i música de la Biblioteca Biblio@teneu de Sant Fost. Mentre al febrer del 2020 la gran majoria de préstecs van ser presencials –només 11 virtuals–, la xifra es va multiplicar gairebé per deu al maig, quan se'n van fer 106 virtuals. Al tancament de l’any s’havien realitzat 623 préstecs virtuals de llibres, una quantitat molt superior als 139 de l’any 2019.

CULTURA

Es presenta El Jardí de L'Arlequí, una
nova proposta escènica de petit format
MOLLET.  El Jardinet del Casal Cul·

tural va acollir dimecres a la tarda 

la presentació de la nova proposta cultural de petit format programa·da per Escena Mollet i pel mateix Casal. Es tracta d'El Jardí de L'Ar·lequí, un esdeveniment que "seria 

un germà petit de L'Arlequí", segons ha definit la responsable de comunicació d'Escena Mollet, 
Mariona Rabasa.La Covid-19 va evitar l'any pas·sat la celebració del Festival Ar·tístic Internacional L'Arlequí, i, encara immersos en la pandèmia, 
els organitzadors han preparat un cicle d'espectacles de petit format 
adaptat a totes les mesures sanità·ries. Això vol dir que no es farà als carrers de la ciutat, sinó al Jardinet, i que tindrà un aforament limitat, 
amb seients numerats i distàncies 

entre espectadors. El cartell tam·

poc comptarà amb propostes in·

ternacionals: "Evidentment s'ha 

hagut de limitar a l'àmbit català, 

perquè no podem portar gent 

de fora".

Els organitzadors van reiterar que és imprescindible ajudar a re·

activar la cultura. "Com que som 

bastant inquiets i pensem que 

és molt important mantenir 

viva l'oferta cultural de la ciu-

tat, sobretot la de les arts en viu, 

hem decidit crear aquest cicle 

adaptat a les circumstàncies", va dir Rabasa, qui també hi va afe·

gir: "S'ha demostrat que la cultu-

ra és segura i molt necessària".El president i director artístic d'Escena Mollet, Pau Segalés, va apuntar que la cultura "l'hem 

d'aixecar des de baix, està clar 

que hem de ser nosaltres qui ho 

fem". A més, va dir que s'ha pro·gramat els mesos de març i abril, perquè "hi ha la previsió que els 

mesos de més calor hi hagi més 

espectacles; per tant, El Jardí de 

l'Arlequí serà l'escalfament per 

començar a arrencar una altra 

vegada".En la roda de premsa també hi 
va intervenir el president del Casal Cultural, Àlvar Yáñez, qui satis·fet per aquest programa cultural 
va assenyalar: "El Casal estarà 

al seu costat aquest any amb 

aquest petit format i a veure si 

és possible el proper any ja amb 

el format internacional, amb 

un esdeveniment que crec que 

ha de ser capdavanter, no sola-

ment a Mollet, sinó també a la 

comarca i a Catalunya".

A partir de dilluns es podran adquirir al Casal Cultural les en·

trades per als primers espectacles i des d'Escena Mollet han avançat que no tanquen les portes a allar·gar aquest cicle durant l'estiu.
Cinc funcions programadesPau Segalés va detallar les cinc companyies programades. El 27 de març (19 h), el duet barcelo·ní Ual·la presentarà l'espectacle 
¡Play!, "fent una barreja de mú-

sica i humor, en un format únic 

dins del gènere". L'endemà (12 h) serà el torn per al Trio Popetín, en un xou circense amb pallassos 
anomenat Forofos.El 17 d'abril hi actuarà el duet de 
dansa contemporània i poesia Tan Lluny, amb Puntos Suspendisos; i també ho farà la companyia de te·atre d'objectes Tercio Incluso, amb la funció anomenada Normalmente 

o viceversa. Per últim, Negro Casali i el mateix Pau Segalés faran el 18 

d'abril l'estrena mundial de Tre-

pitgem fusta!, "una instal·lació de 

jocs d'habilitat per jugar només 

amb els peus". S'hi podrà parti·cipar per grups bombolla de fins a 
cinc persones.

El mag molletà i president d'Escena Mollet va destacar que les funcions dels dissabtes estan adreçades a un públic adult (a partir de 12 anys) i que les de diu·menge s'adrecen a un públic més familiar.    sergio carrillo

ESPECTACLES  ESCENA MOLLET I EL CASAL CULTURAL HAN PROGRAMAT CINC FUNCIONS ELS DIES 27 I 28 DE MARÇ I EL 17 I 18 D'ABRIL I NO DESCARTEN AMPLIAR EL CICLE

s.c.

RODA DE PREMSA  Pau Segalés, Mariona Rabasa, Àlvar Yáñez i Regina Monserrate al Jardinet del Casal

Niu d'Art publica les bases

del 34è Festival de la Poesia
PARETS. Niu d’Art Poètic ha publi·
cat les bases per participar en el 34è Festival de la Poesia que se celebrarà el 23 d’octubre al Tea·tre Can Rajoler. Per participar en el concurs de Poesia inèdita, cada participant pot presentar només una obra, en català, que no hagi 
concursat en edicions anteriors del festival, ni hagi estat guardo·nada en altres concursos i que no superi els 32 versos.Pel que fa al premi Josep Fité al millor rapsode, cada participant enviarà, enregistrades en qual·sevol mitjà i també per escrit, les 

dues poesies que recitarà. La pri·
mera serà de tema lliure i la sego·

na ha de ser un poema original de la poeta convidada, Mireia Cala- fell. Ambdues poesies han de tenir un mínim de 20 i un màxim de 50 versos i seran les mateixes, sense cap variació, que recitarà el dia del 
Festival.Per últim, per optar al premi a la millor poesia visual, cada par·ticipant pot presentar només una obra, que no hagi estat guardona·da en cap altre certamen. Aquest 
poema visual podrà participar a través d’una reproducció en for·

mat DIN A4, sobre la qual el jurat farà la deliberació.
El termini per participar en qualsevol de les modalitats del concurs finalitzarà el 23 de juliol i els premis, en funció de la catego·

ria escollida per participar oscil·len entre els 200 i els 600 euros. Les bases íntegres del concurs es 
poden consultar al web parets.cat o bé adreçant un correu a niudart.

poetic@gmail.com.

Mireia Calafell, convidadaLa poeta convidada d'enguany serà la barcelonina Mireia Calafell, qui 

Marta Huertas

MIREIA CALAFELL  Serà l'artista convidada del 34è Festival de la Poesia

ha publicat obres com Poètiques 

del cos, Costures i Tantes mudes.

Multipremiada en diverses de les seves publicacions, el 2015 va rebre la Lletra d’Or al millor lli·
bre publicat en català per Tantes 

Mudes. A més, treballa a La Sulli·van Productora Cultural, des d’on 
desenvolupa projectes culturals i 

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

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

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

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP
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dissabte 6

diumenge 7

divendres 5

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

Matí variable, amb núvols 

i clarianes. A la tarda, crei-

xement de nuvolades amb 

ruixats al nord que difícil-

ment ens afectaran.

Molt tapat durant tot el 

dia, fins i tot amb alguns 

ruixats febles,  preferent-

ment a la tarda,  i tempe-

ratures més baixes.

Un altre dia amb nuvolosi-

tat abundant i creixement 

de nuvolades de tarda, 

amb ruixats probablement 

només al nord del país.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 25 18ºC 9ºC 14ºC - 21 km/h WSW

DIVENDRES, 26 16ºC 10ºC 13ºC - 15 km/h W

DISSABTE, 27 18ºC 5ºC 14ºC - 21 km/h SSW

DIUMENGE, 28 16ºC 8ºC 13ºC - 24 km/h ESE

DILLUNS, 1 16ºC 9ºC 13ºC - 24 km/h E

DIMARTS, 2 16ºC 10ºC 14ºC - 29 km/h NE

DIMECRES, 3 17ºC 10ºC 13ºC - 18 km/h N

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

'Encara hi ha algú al bosc' i 
'Ritos de amor y guerra', obres 
emmarcades en el 8 de març

PARETS. Dilluns va arrencar la pro-

gramació de l'Ajuntament de Pa-

rets per commemorar el Dia de la 

Dona Treballadora i, com és habi-

tual, la cultura hi tornarà a tenir un 

paper rellevant.

Aquest diumenge a les 18.30 h 

es representarà l'obra Encara hi 

ha algú al bosc al Teatre Can Rajo-

ler. Es tracta d'una autoficció es-

crita per Anna Maria Ricart i pro-

moguda per Cultura i Conflicte que 

mostra el relat de les supervivents 

de la violència sexual a la guerra 

dels Balcans.

Va passar al cor d’Europa, a dues 

hores d’avió de Barcelona. Aquí 

gaudíem de l’eufòria olímpica. A 

Sarajevo l’havien viscuda uns anys 

abans. De sobte, la TV servia imat-

ges dels camps de concentració 

a Bòsnia i Hercegovina, barreja-

des amb el recompte de medalles 

olímpiques a Barcelona. El novem-

bre de 2020 es complien 25 anys 

d’ençà que va acabar oficialment 

aquella guerra, on entre 25.000 i 

50.000 nenes i dones van ser vio-

lades com a estratègia de neteja èt-

nica. Els focus i les càmeres ja no hi 

són. Però, ha acabat la guerra per 

a les supervivents i per als fills i fi-

lles nascuts d’aquelles violacions?

L'altra obra inclosa en el progra-

ma del Març de Dones és Ritos de 

amor y guerra, a càrrec de Coman-

do Señoras i dirigida per l’Alícia 

Reyero, i que tindrà lloc el 12 de 

març (19 h) també a Can Rajoler. 

"Mentre ens segueixin matant, 
continuarà la guerra. Mentre 
ens segueixin violant, continua-
rà la guerra. Mentre els nostres 
cossos siguin monedes de can-
vi, les lleis ens demanin l’altra 
galta, ens neguin treballs per 
embarassos, els nostres cossos 
comptin més que la nostra và-

lua… Continuarà la guerra. Serà 
una guerra creativa. Una guerra 
en moviment. Una guerra ba-
llada. Una guerra cridada. Una 
guerra on ja no som víctimes, 
sinó heroïnes. Una guerra de 
resistència. La coneixem. L’hem 
transitat moltes vegades. Tota 
la vida. Ara ens toca recons-
truir-la a la nostra manera. I 
quan tot això hagi canviat, quan 
puguem anar tranquil pel car-
rer, llavors sí, viurem per fi en 
pau", diu la sinopsi de l'espectacle.

Pel que fa a Comando Señoras, 

es tracta d'un col·lectiu integrat 

per una vintena de dones d’entre 

els 20 i els 55 anys professionals 

ESPECTACLES  LIDIA UVE POSARÀ LA NOTA MUSICAL REIVINDICANT EL PAPER DE LA DONA EN LA SOCIETAT I UN CANVI POLÍTIC EN LA GESTIÓ DE LA IGUALTAT

FETS REALS  Supervivents de la violència sexual de la guerra dels Balcans

OriOl CasanOvas

de les arts escèniques, que han 

treballat sobre qüestions d’iden-

titat en clau feminista a partir del 

taller impartit per la directora de 

l’obra, Alícia Reyero, Reconstruir 

la ficció.

Per últim, Lidia Uve i Srta. Julia 

y sus Exs posarà la nota musical al 

programa amb cançons reivindi-

cant el paper de la dona en la so-

cietat i un canvi polític en la gestió 

de la igualtat. Fa més d'una dècada 

que és una de les veus caracterís-

tiques i amb més personalitat de 

l'escena musical barcelonina. Els 

seus temes inspirats en la ràbia i 

l'amor fan encendre les conscièn-

cies i els cors, fan vibrar. Les injus-

tícies socials, l'anticapitalisme, el 

feminisme i l'ecologia són lluites 

que l'animen a cantar, així com 

la història que no surt als llibres, 

tot allò que queda al marge de les 

fronteres del que és socialment 

correcte, i lluitar per un món mi-

llor tenint com a arma l'art i par-

lant d'amor. El concert serà el di-

vendres 19 de març a les 18.30 h, 

al Teatre Can Rajoler.

Les entrades per a tots tres es-

pectacles poden adquirir-se al 

web espectacles.parets.cat. 

n  Aquest mes de març, Can Rajoler 
també acollirà altres espectacles 
teatrals i musicals. Dissabte 13 (20.30 
h) Marcel Tomàs i Toni Escribano 
representaran Un tal Shakespeare; 
l'endemà diumenge 14 (18 h) la 
companyia Xip Xap portarà l'espectacle 
infantil Hamelí; i el diumenge 21 Queralt 
Lahoz farà un concert en què barrejarà 
el flamenc amb sons més urbans.

A banda d'això, l'Ajuntament ha tret 
recentment a la venda les entrades 
per a una doble actuació d'El Pot Petit 
el diumenge 25 d'abril. En 24 hores es 
van exhaurir tots els tiquets i en van 
programar una tercera funció per al 
mateix dia, que també va esgotar les 
entrades molt ràpidament.

ALTRES ESPECTACLES 
D'AQUEST MARÇ

Alcarrer!, banda local amb 
accent caribeny i amazic

BAIX VALLÈS. La banda de música 

popular Al Carrer! s'està prepa-

rant per tornar a actuar en direc-

te. Després d'un any marcat per 

una pandèmia que els va ajornar 

el "llançament internacional" 

de diverses cançons que tenien 

gravades, els baixvallesans estan 

començant a programar els pri-

mers bolos. De fet –encara a falta 

de confirmar la data– preveuen 

actuar aquest mes de març en un 

format reduït de trio a Art Salut i 

Compàs de Parets. "És una sala 
que ens sembla molt agrada-
ble", diu el paretà Enric Miró, un 

dels fundadors del grup. Miró 

també hi afegeix: "Assagem els 
divendres i tenim molt mono de 
tocar i hem preparat aquest au-
toconcert". Serà en una sala "pe-

titoneta", però que els servirà per 

posar-se a prova. Sobretot tenint 

en compte que han tingut diverses 

incorporacions en el darrer any 

pandèmic. Una d'elles és la del mo-

lletà Vid Argemí, de qui Miró diu 

que "aquest estiu es va deixar 
enganyar" per passar a formar-ne 

part del projecte.

Miró també explica que de tant 

en tant assagen a Gallecs a l'aire 

lliure, davant de l'Agrobotiga, i que 

un dels seus objectius seria actuar 

dins de l'església romànica amb la 

banda sencera.

Trobada de cultures popular
Al carrer! "és un punt de troba-
da de gent amb inquietuds i és 
un punt de difusió de la cultura 
popular". Però no només de la ca-

talana, sinó de cultures populars 

d'arreu. De fet, quan l'orquestra és 

sencera, hi compten amb diversos 

músics amazics del Marroc i di-

versos veneçolans, això com amb 

catalans.

Concretament hi formen part de 

la banda els paretans Enric Miró 

(percussions i veu), Valentí Teixi-

dor (duduk, guitarra i veus) i Jóse 

Morales (percussions Caribe i ibè-

riques); els molletans Vid Argemí 

(gralla, percussions, trompeta i 

veus), Ivàn Briceño (piano, violí, 

rabec, veus i percussions) i Guillem 

Argemí (percussions); així com al-

tres membres d'arreu que toquen 

el guitarró, ukelele-banjolele, tiple 

català, denden-lothar, guitarra elèc-

trica o el contrabaix.    s.carrillo

MÚSICA  RECENTMENT HAN INCORPORAT EL MOLLETÀ VID ARGEMÍ

ACTUACIÓ A PARETS  Alcarrer! al Festival Binary, el desembre de 2019

al Carrer!
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BAIX VALLÈS.  Tres escultors vincu-

lats al Baix Vallès han estat esco-

llits per participar en una exposi-

ció virtual de fotografies d'obres 

d'art fetes amb soldadura. Es trac-

ta de Josep Plandiura, qui té el seu 

taller a Parets, del martorellesenc 

Ricard Mira i de la molletana Lola 

Corrales. També hi ha el badaloní 

Lluís Pérez. La mostra està orga-

nitzada per l'IIW (International 

Institute of Welding), que és l'as-

sociació més important del món en 

soldadura, i es durà a terme entre 

el 7 i el 21 de juliol durant l'assem-

blea anual de l'entitat.

L'IIW agrupa experts científics i 

industrials de més d'una cinquan-

tena de països d'arreu del món que 

desenvolupen normatives inter-

nacionals de soldadura. Els parti-

cipants en l'assemblea anual, que 

seran uns 800 entre professionals 

de la soldadura, enginyers i cien-

tífics, seran els primers a gaudir 

de les fotografies de les obres dels 

diferents artistes de tot el món. 

Més endavant se'n publicarà un 

catàleg en format digital. De fet, en 

el catàleg de l'any passat ja hi apa-

reixen Plandiura i Mira, el primer 

amb l'escultura Flama II, ubicada 

a Sant Antoni de Vilamajor, i el 

martorellesenc amb Bust d'Horte, 

inspirada en la model Hortensia 

Vivas Peiró.

D'altra banda, Ricard Mira tam-

bé té previst fer una exposició pre-

sencial amb l'entitat d'escultors 

ICRE del 4 al 27 de juny a la Sala 

Calisay d'Arenys de Mar.  

Aj. MArtorelles
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josep plAndiurA

JOSEP PLANDIURA  

Arxiu

LOLA CORRALES  

ESCULTURA  PARTICIPARAN EN LA MOSTRA ORGANITZADA PER L'IIW, L'ASSOCIACIÓ MÉS IMPORTANT DEL MÓN EN SOLDADURA

Josep Plandiura, Ricard Mira i Lola 
Corrales comparteixen exposició

EQUIPAMENTS

La Biblioteca 
de Can Butjosa 
estrena un
nou portal web

PARETS.  La Biblioteca Infantil i Ju-

venil Can Butjosa ha posat en mar-

xa una nova pàgina web –www.

bibliotecacanbutjosa.cat– amb una 

imatge fresca i renovada. El nou 

web està distribuït en pestanyes 

que fan la navegació més àgil, més 

visual i molt més intuïtiva. A la pàgi-

na s’hi poden trobar tots els serveis 

que s'ofereixen: el Catàleg Argus en 

línia, que permet saber quins títols 

hi ha a la biblioteca i en quin estat 

es troben; les hores del conte; el ca-

tàleg d’activitats o la història dels 

éssers màgics que hi viuen; o l’Ulls-

deneu, entre d’altres. La Biblioteca 

Infantil i Juvenil Can Butjosa va néi-

xer el 10 d’abril de 1983 fruit d’un 

conveni entre la Generalitat de Ca-

talunya i l’Ajuntament de Parets, i 

La característica física més diferen-

ciada és que ocupa una casa de pa-

gès reutilitzada, redistribuïda per 

tal d’acollir la biblioteca pels infants 

i dels infants. En aquest moment 

compta amb un fons de 31.000 lli-

bres de 85 països diferents.  
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