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EN PORTADA

MOLLET DEL VALLÈS. Fa mesos que 

diverses entitats socials denunci-

en que molts ajuntaments de Ca-

talunya no tramiten com caldria 

el padró a persones vulnerables. 

En el cas de Mollet, la reclamació 

pel dret a l'empadronament ha 

arribat als jutjats. Mohamedou 

Traoré, de 34 anys i veí de Mollet 

des de l'any 2009, ha denunciat 

l'Ajuntament molletà per no tra-

mitar el seu empadronament en 

la ciutat on viu des de fa 11 anys. 

Tot plegat ho ha fet de la mà i 

amb el suport de l'entitat Mollet 

Acull, que fa una tasca d'acompa-

nyament i assessorament a totes 

aquelles persones que es troben 

amb aquestes dificultats.

Traoré va arribar a Espanya el 

2002, amb 16 anys. Concretament 

va anar a parar a l'Aragó, on es va 

estar set anys durant els quals va 

treure's l'ESO i va fer un mòdul de 

jardineria. En acabar, va tornar a 

casa, a Mauritània, on es va casar. Al 

cap de pocs mesos, va decidir tor-

nar, en aquest cas a Mollet, on es va 

allotjar en un habitatge rellogat.

Els primers mesos sí que va 

estar empadronat en aquest ha-

bitatge, però des del 2010 va es-

tar donat de baixa del padró i va 

ser el 2019 –concretament el 24 

de setembre– quan va presentar 

una nova sol·licitud d'empadro-

nament. La seva principal deman-

da és aconseguir-lo per obtenir la 

targeta sanitària catalana. "Sense 

padró no et donen la targeta sa-

nitària", explica, i sense la targeta 

sanitària els problemes amb què 

es troba i amb els quals es podria 

arribar a trobar són diversos: "Si 

estàs treballant i et cau un pa-

let a sobre, ho tens complicat. 

Si vas al metge, no t'atenen; i 

Un veí denuncia l'Ajuntament per 
no tramitar el seu empadronament

si vas a urgències, no et recep-

ten res, i uns medicaments que 

costen 2 euros, t'acaben costant 

25". A més, sense el padró, tam-

poc pot iniciar els tràmits pel rea-

grupament familiar amb la seva 

dona i els seus tres fills.

El consistori molletà va denegar 

la seva primera sol·licitud d'em-

padronament i també el recurs de 

reposició registrat posteriorment. 

El següent pas va ser interposar un 

contenciós administratiu, una de-

núncia als jutjats de Mollet, que es 

va presentar el mes de setembre.

La trava que hi posa l'Ajunta-

ment té a veure amb la manca d'un 

habitatge fix. Tant el Mohamedou 

Traoré com gairebé la vintena de 

casos similars atesos enguany per 

Mollet Acull es tracta de persones 

"que viuen rellogades, o que els 

han acollit en un lloc i que el 

propietari no vol donar el seu 

nom. Però no són gent que dorm 

al carrer", assegura Concepció Co-

mas, membre de l'entitat. Comas 

explica que des de l'Ajuntament els 

reclamen "el contracte de lloguer 

o de la titularitat de l'habitatge 

on viuen", però "no els expliquen 

mai que hi ha altres vies per em-

padronar-se".

En aquest cas, a més, cal afegir 

que Traoré ha estat treballant de 

manera regularitzada a l'Estat 

espanyol des de l'any 2003 –a ex-

cepció dels mesos que va passar 

a Mauritània– i critica la contra-

dicció d'estar cotitzant i, per tant, 

contribuint a la sanitat, i no po-

der-se'n beneficiar d'ella.

Una de les solucions que es 

preveu per a les persones que es 

troben en situacions similars a les 

del Traoré és l'empadronament a 

equipaments municipals, una fór-

mula avalada pel Síndic Personer i 

que ja aplica, per exemple, l'Ajun-

tament de Barcelona. 

Nou protocol a la ciutat
En aquest sentit, el regidor de Po-

demos Mollet Xavier Buzón –al 

govern municipal amb el PSC– 

s'ha compromès a garantir aquest 

tipus d'empadronament a la ciu-

tat. En una reunió mantinguda en-

tre Buzón i Mollet Acull a l'agost, 

el responsable de Podemos va 

avançar que el procediment a se-

guir seria el següent: "Requerei-

xen un informe preceptiu favo-

rable de Serveis Socials, per la 

qual cosa als sol·licitants se'ls 

donarà cita automàticament 

amb els Serveis Socials a fi que 

procedeixin a avaluar i emetre 

l'informe corresponent. En cas 

de ser favorable, a l'informe es 

determinarà el domicili corres-

ponent en una instal·lació mu-

nicipal on donar d'alta al padró 

al sol·licitant". Ara mateix, però, 

encara caldria polir aquesta part.

Des de Mollet Acull expliquen 

que, fins al moment, quan han 

anat a Serveis Socials els recla-

men el padró per atendre'ls, cre-

ant-se així un bucle. En tot cas, des 

de Podemos apunten que "s'està 

establint el mètode per poder 

donar la cita amb Serveis Soci-

als automàticament en rebre la 

sol·licitud d'empadronament".

Aquest compromís és vist amb 

bons ulls per Mollet Acull, que, 

amb tot, mostra les seves reser-

ves. "Esperem que no es quedin 

en declaracions d'intencions 

i sigui una realitat. Estarem 

amatents", diu el membre de Mo-

llet Acull, Carles Peña, qui mostra 

els seus dubtes perquè l'anunci 

"s'hagi fet des de Podemos i no 

com a govern local".

Per la seva part, des del consis-

tori el regidor d'Atenció a la Ciu-

tadania, Juan Torrecilla (PSC), ha 

respost a la polèmica i ha assenya-

lat que regidors i tècnics han man-

tingut reunionas amb l'entitat i les 

persones interessades per parlar 

sobre empadronaments i "a tots 

se’ls ha informat dels procedi-

ments a seguir segons la legis-

lació vigent i se'ls ha exposat i 

demostrat com no ha existit cap 

mena de vulneració legislati-

va o de drets en cap dels casos 

analitzats". i s.c.

Podemos es compromet a

 replicar el model de

 Barcelona i empadronar

 persones sense un habitatge

 fix a espais municipals

s.c.

ACOMPANYAMENT Membres de Mollet Acull amb el denunciant, Mohamedou Traoré, divendres
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SOCIETAT

El sector turístic prepara accions per al 2021Montornès preveu aprovar una taxa pel clavegueram

El ple previst per a aquest dijous tenia previst aprovar les ordenances 

fiscals, preus públics i taxes que haurà de pagar el veïnat el 2021. Entre 

les novetats, hi ha una nova ordenança que regula la taxa pel servei de 

clavegueram. També es preveuen canvis en la taxa de recollida de residus, 

la de la retirada de vehicles i en el preu públic de l'escola bressol.  

El sector turístic del Vallès Oriental, coordinat pel Consell Comarcal, 

està acabant d’elaborar el Pla d’accions de 2021, que marcarà les 

actuacions del Servei de Turisme del Consell Comarcal durant l’any que 

ve, en coordinació amb els ajuntaments i el sector privat. El turisme 

actiu i de natura seria una de les grans apostes.

MONTORNÈS. Els veïns de Montor-

nès van viure el cap de setmana 

passat dues nits d'insomni. La cre-

ma massiva de contenidors durant 

la matinada de dissabte a diumen-

ge i que es tornava a repetir la nit 

següent va posar en alerta el veïnat 

i els cossos de seguretat, que man-

tenen oberta la investigació pels 

incidents que van suposar la crema 

de més d'una trentena de conteni-

dors a diferents punts del munici-

pi. Només en elements públics com 

els contenidors i mobiliari urbà, 

l'Ajuntament estima que els danys 

poden arribar a tenir un cost de 

50.000 euros, als que s'haurien de 

sumar els danys en béns privats ja 

que alguns vehicles també van re-

sultar afectats pels focs.

Segons fonts municipals, els in-

dicis apunten que els incendis són 

"clarament intencionats" i els 

autors haurien actuat de manera 

coordinada encenent els conte-

nidors amb combustible líquid i 

desplaçant-se tant a peu com en 

vehicle. Tot i que la investigació 

policial no descarta cap hipòtesi, 

semblaria que els incendis no esta-

rien relacionats amb els incidents 

viscuts a algunes grans ciutats de 

l'Estat el cap de setmana, vinculats 

a moviments negacionistes i col-

lectius d'extrema dreta.

SUCCESSOS  LA POLICIA INVESTIGA ELS INCENDIS DE MÉS D'UNA TRENTENA DE CONTENIDORS QUE VAN CREMAR LA MATINADA DE DIUMENGE I DILLUNS A DIVERSOS PUNTS

Montornès vincula la crema de contenidors a les 
accions de la Policia contra el tràfic de drogues

marc muñarch

RASTRE CREMAT Els incendis es van produir a una quinzena de punts sembla que de manera coordinada

Amb el que els responsables mu-

nicipals sí troben un lligam és amb 

les actuacions que la Policia Local 

està duent a terme en els darrers 

mesos contra el tràfic de drogues 

al municipi. "Creiem que aquests 

incidents no són aliens a les in-

tervencions policials que s'estan 

fent de forma molt intensa en els 

últims temps contra diferents 

col·lectius delinqüencials i con-

tra el tràfic de drogues", apunta 

l'alcalde Jose A. Montero. L'alcalde 

ubica els possibles responsables a 

Montornès, tot i que de moment no 

s'ha identificat cap sospitós.

Segons l'Ajuntament, la Policia 

Local ha reforçat el nombre de 

patrulles i mantindrà la pressió 

policial i els serveis preventius 

de seguretat ciutadana planificats 

durant les últimes setmanes. 

La policia està reconstruïnt el 

mapa dels focs que es van localitzar 

a una quinzena de punts. El primer 

dels avisos va ser dissabte a la nit a 

les 00.29 h al carrer Mare de Déu de 

Montserrat, on va cremar un conte-

nidor. A partir d'aquest moment i 

amb pocs minuts de diferència, els 

Bombers van haver d'apagar incen-

dis al carrer del Padró, a les 00.36 

h; a Mare de Déu del Carme, a les 

00.48 h; al carrer Major, a la 1.00 h, 

on van cremar quatre contenidors i 

el foc va afectar un vehicle estacio-

nat; i a la 1.01 h al carrer Molins, on 

van cremar tres contenidors. Dues 

hores després, els Bombers havien 

Els Bombers de la Generalitat van tre-

ballar diumenge en l'extinció d'un in-

cendi que va cremar les deixalles acu-

mulades (palets de fusta) al costat d'un 

contenidor d'escombraries a l'avinguda 

Can Ribalta de Sant Fost, a tocar de 

l'escola Joaquim Abril. L'avís es va do-

nar a les 2.19 h de la matinada. Des de la 

policia local no es descarta que els fets 

poguessin estar relacionats amb els fets 

ocorreguts en els municipis de Marto-

relles i Montornès en la mateixa franja 

horària, tot i que encara estaria pendent 

de confirmar la relació.

CONTENIDORS 
CREMATS A ALTRES 
POBLACIONS

d'atendre dos incendis més al car-

rer Palau d'Ametlla i Joan XXIII.

Però el malson no va acabar aquí. 

La matinada següent, els Bombers 

van haver d'intervenir en 12 incen-

dis. El primer avís va ser a les 22.13 

h per la crema d'un contenidor a 

la plaça de la Font i un minut més 

tard els Bombers havien d'acudir 

al carrer Onze de setembre per ex-

tingir un altre foc. Mentre que a les 

22.23 h l'avís es va donar al carrer 

Major; a les 22.24 h al carrer Prat 

de la Riba; a les 22.27 h al carrer 

de la Pau, a les 22.31 de nou a la 

plaça de la Font, on s'havia iniciat 

el primer dels incendis; a les 22.34 

h al carrer Jaume I, a les 22.35 h al 

carrer Francesc Layret i dos minuts 

després amb la confluència entre 

aquest carrer i el d'Euskadi. Els tres 

últims serveis es van fer al carrer 

Casanova a les 22.52 h, a les 22.56 h 

al Federico García Lorca on van cre-

mar 5 contenidors i per últim, a les 

23.11 h al carrer Llibertat.

La nit de dissabte el dispositiu 

estava format per tres patrulles 

de la Policia Local, tres de Mossos 

d’Esquadra, una patrulla de la Poli-

cia Local de Vilanova del Vallès i dos 

dotacions de Bombers. Diumenge 

van intervenir quatre patrulles de 

la Policia Local, tres de Mossos  i 

tres dotacions de Bombers.  l.ortiz

j.l.r.b.

CALCINATS  Aquest dijous els vehicles cremats a l'aparcament

Cremen nou vehicles 
a un pàrquing a Mollet 
MOLLET.  Els Bombers de la Gene-

ralitat van actuar dimecres a la nit 

en un incendi que va cremar una 

desena de vehicles a l'aparcament a 

l'aire lliure de l'antic mercat de Sant 

Pancraç. A les 21.49 h, els Bombers 

van rebre l'avís de l'incendi que 

cremava diversos dels turismes 

aparcats al pàrquing, que es tro-

ba davant del Parc dels Colors i al 

costat del centre de serveis El Lle-

doner. Segons els Bombers, en total 

van quedar afectats nou vehicles, 

dos dels quals van cremar sencers 

i set més van quedar afectats parci-

alment. Segons les mateixes fonts, 

no es va haver de lamentar cap ferit. 

En l'incendi van treballar dues 

dotacions dels Bombers de la Ge-

neralitat que van donar el foc per 

extingit cap a les 23 h. També s'hi 

van personar dos dotacions de la 

Policia Municipal i una de Mossos 

d'Esquadra.

 La Policia Municipal va obrir di-

ligències judicials i la Unitat d'In-

vestigació de Mossos investiga els 

fets. A la vista del succés, la inves-

tigació hores d'ara no descarta 

cap probabilitat que l'incendi pu-

gui haver-se produït de manera 

intencionada o accidental. 
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Fiscalia arxiva la investigació 
a les residències Santa Rosa i 
Pedra Serrada per les morts Covid
MOLLET / PARETS. La Fiscalia de Gra-

nollers ha arxivat les diligències 

d’investigació obertes a les resi-

dències de Santa Rosa de Mollet i de 

Pedra Serrada de Parets del Vallès, 

totes dues gestionades per la Fun-

dació Sanitària Mollet. La investiga-

ció es va obrir a l'abril per la via pe-

nal després que es detectessin un 

alt nombre de defuncions per Covid 

entre els avis i àvies residents, unes 

defuncions que, juntament amb la 

residència les Masies de Mollet, van 

arribar a superar les 40 morts, se-

gons dades de Salut. 

En el cas de Santa Rosa i Pedra 

Serrada, totes dues públiques, les 

morts es van concentrar al principi 

de la pandèmia, i, en total a Parets 

se'n van registrar 22 i 12 a Mollet, 

segons les dades reportades per les 

funeràries sobre defuncions als cen-

tres residencials a causa de la Covid 

o amb simptomatologia probable.

Fiscalia investigava una possi-

ble negligència mèdica en relació 

amb les mesures preses davant la 

Covid-19 que podrien ser consti-

tutives d'un delicte per homicidi 

imprudent. Amb tot, després de re-

querir tota la informació necessària, 

el ministeri fiscal ha arxivat el cas en 

no trobar indicis de delicte, com ja 

va fer al juny amb la residència Les 

Masies de Mollet, del grup FIATC.

TRIBUNALS  NO ES TROBEN INDICIS DE DELICTE EN LA GESTIÓ ALS CENTRES GESTIONATS PER LA FSM

MARTORELLES. L'Ajuntament ha 

aprovat les ordenances fiscals re-

guladores dels tributs municipals 

per a l'exercici 2021, que inclouen 

un canvi en el model de l'orde-

nança número 6, reguladora de la 

taxa per a la prestació del servei 

de gestió de residus municipals. El 

consistori, d'acord amb les noves 

Directives Marc de Residus de la 

Unió Europea aplicarà un model 

progressiu a la taxa, és a dir, que 

paguin més els que més residus 

generin.

Així la modificació de l’orde-

nança aprovada per 2021, deixarà 

enrere el model lineal aplicat des 

dels anys 50 amb el qual cada ha-

bitatge pagava exactament el ma-

teix i a partir d'ara, per al càlcul de 

la taxa caldrà tenir en compte el 

nombre de persones empadrona-

des a l'habitatge.

El regidor de Medi Ambient, 

Joan Marc Flores explicava que 

una taxa progressiva és més justa: 

"un habitatge on viu una perso-
na sola genera de mitja 513 kg 

L'Ajuntament de 
Martorelles aplicarà un
model progressiu a la 
taxa d'escombraries

TRIBUTS EN EL CÀLCUL ES TINDRÀ EN COMPTE LES PERSONES EMPADRONADES A LA LLAR I LA RENDA

de residus l’any i un habitatge 
amb 6 persones, 3.078 Kg. El 
cost per l’Ajuntament  de la re-
collida, tractament i eliminació 
dels residus generats en un i al-
tre habitatge és molt diferent. 
És de justícia doncs que també 
ho sigui la taxa". 

Incrementen les bonificacions
El nou canvi de model de la gestió 

d’aquesta taxa també comporta 

l’augment de les bonificacions i la 

possibilitat que aquestes siguin 

acumulables fins a arribar al 40%. 

Com a novetat, l’ordenança incor-

pora també reduccions en funció 

del nivell de renda de les famílies.

Les ordenances es van aprovar 

en un ple telemàtic extraordinari 

celebrat dijous passat amb els vots 

a favor de l'equip de govern, el 

PSC-MAPM i UxM i el vot en contra 

de Martorelles En Comú Podem. 

Sant Fost engega un 
procés participatiu 
amb la ciutadania pels 
pressupostos del 2021
SANT FOST. L'Ajuntament ha posat 

en marxa un procés de participació 

per reunir propostes ciutadanes de 

millora al poble que es puguin tenir 

en compte en el pressupost de l'any 

2021. Poden participar-hi tots els 

veïns i veïnes de Sant Fost majors 

de 16 anys que estiguin empadro-

nats al municipi.

Els santfostencs podran fer ar-

ribar les seves propostes fins al 

pròxim 16 de novembre a través 

del retallable del butlletí municipal 

d’aquest mes de novembre que es 

podrà dipositar a una urna que s'ha 

instal·lat a l'Oficina d'Atenció Ciu-

tadana o bé omplint un formulari 

publicat a la pàgina web municipal. 

S’accepten petits projectes que po-

den ser de tres tipus diferents: nous 

equipaments de mida reduïda, mi-

llores en equipaments existents i 

en l'espai públic i noves infraes-

tructures i mobiliari urbà.

Una vegada tancat aquest perío-

de, totes les propostes passaran un 

procés de validació tècnica per as-

segurar-ne la viabilitat al municipi. 

Aquest procés de validació es durà 

a terme del 17 al 23 de novembre. 

Un cop acabat, els tècnics locals 

contactaran amb les persones que 

hi hagin participat per donar-los 

una resposta sobre l’estat de la seva 

proposta.

Quatre processos més
Segons el regidor de participació 

ciutadana, Alberto Bastida, aquesta 

proposta, per una banda, "vol in-
centivar la participació ciutada-
na" i per altra banda, que "els re-
gidors tinguin més coneixement 
de les inquietuds dels veïns per 
poder donar-los resposta".

Paral·lelament a aquest procés, 

la regidoria de Participació Ciu-

tadana està acabant de dissenyar 

un portal web de participació on 

es podran consultar els projectes 

presentats, així com els de la resta 

de processos participatius que des 

del consistori es vol posar en mar-

xa: "Durant aquest any i el vinent 
volem engegar 4 processos par-
ticipatius més al poble que a poc 
a poc aniran veient la llum", ha 

avançat Bastida. 

PARTICIPACIÓ  EL PROCÉS ESTÀ OBERT FINS AL 16 DE NOVEMBRE

MEDI AMBIENT

Mollet comença 
la poda anual de 
l'arbrat de la ciutat

MOLLET. L’Ajuntament ha posat en 

marxa, la campanya de poda anu-

al de l’arbrat que s’allargarà fins 

al mes de març de l’any vinent. Es 

tracta d’una campanya que preveu 

podar aproximadament uns 2.000 

arbres de la ciutat, prioritzant la 

salut de les persones i les peticions 

veïnals.

D'aquesta manera, es retiraran 

els arbres morts, molt debilitats o 

que presenten deficiències estruc-

turals que podrien derivar en cai-

guda d’arbres o branques. També 

s’incrementa la freqüència quan 

podar els arbres permet reduir els 

problemes d’al·lèrgies a les llavors 

o al pol·len. Així mateix, es podaran 

els arbres que poden afectar la vi-

sibilitat o funcionalitat dels passos 

de vianants, semàfors, enllumenat 

públic, senyalització i també quan 

la proximitat a balcons o finestres 

és excessiva. 

DESINFECCIÓ

En marxa una nova 
campanya pel 
control de plagues

MOLLET. L’Ajuntament, a través de 

l’empresa encarregada del control 

de plagues, engega un any més 

una campanya de desratització i 

desinsectació a tot el municipi. Les 

actuacions, que finalitzaran el 9 de 

novembre, seran contra les plagues 

de rates i de paneroles, i es reforça-

rà els tractaments a les zones de la 

ciutat on es va detectar més activi-

tat la darrera campanya. Tot plegat 

s’emmarca en el programa dels 

serveis municipals de Salut Pública 

que comporta un seguit d’accions 

periòdiques al llarg de tot l’any 

per controlar i eradicar les plagues 

urbanes als carrers, parcs i altres 

espais públics, així com als equi-

paments municipals, que puguin 

afectar la salut de les persones. En 

la darrera campanya es van inspec-

cionar 480 pous, realitzant tracta-

ment a un 95% dels pous oberts i el 

2020 s'han fet 414 controls. 

arxiu

INVESTIGADA  Santa Rosa ha estat un dels centres amb diligències obertes

La FSM assegura que durant la 

investigació "s'ha comptat amb 
la  màxima col·laboració de les 
dues residències en tot allò que 
se’ls ha requerit", asseguren.

Des de la Fundació, es vol agrair 

la tasca de "tot l'equip de profes-
sionals que diàriament vetllen 
per la salut i benestar de la nos-
tra gent gran. La seva professi-
onalitat però, sobretot, la seva 
humanitat i dedicació queda 
palesa en aquests moments es-
pecialment complexos que es-
tem vivint", apunten. Per la seva 

part, el director general de la FSM, 

Jaume Duran, també ha agraït a les 

famílies "la confiança que ens di-

positen". "Hem viscut moments 
de gran tristor i tindrem sem-
pre presents en el record a tots 
els éssers estimats que ens han 
deixat per culpa de la Covid-19".

L'alcalde de Mollet, Josep Mon-

ràs, també ha celebrat l'arxiva-

ment de les diligències i ha agraït 

el "sobreesforç que està fent tot 
l'equip de les residències". Mon-

ràs també ha agraït la feina al doc-

tor Duran per "la seva gestió al 
capdavant de la FSM, liderant en 
tot moment els diferents plans 
de contingència per prestar el 
millor servei. Agraeixo l'inter-
canvi d'informació constant i el 
contacte permanent". 
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Dissabte, 7 de novembre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana 

Diumenge, 8 de novembre de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 9 de novembre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Laia Laffaure

Dimarts, 10 de novembre de 2020

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, 11 de novembre de 2020

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 20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

Dijous, 12 de novembre de 2020

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 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

CASOS ÚLTIMS 
7 DIES

VAR. n
CASOS FA 1 
SETMANA VAR. %

Mollet - Est 134 -20 154 -13.0

Mollet - 2 Oest 160 +4 156 +2.6

Sant Fost - 
Martorelles

47 -4 51 -7.8

Montornès 
-Montmeló

168 +13 155 +8.4

Parets 62 -34 96 -35.4

La Llagosta 60 -5 65 -7.7

FONT: SALUT

AQUEST DIMECRES L'HOSPITAL DE MOLLET TENIA 89 PACIENTS AMB COVID, GAIREBÉ UNA VINTENA MÉS QUE FA UNA SETMANA

MOLLET. Tot i que segons les dades 
de la Generalitat de Catalunya, el 
risc de rebrot s'estabilitza al Baix 
Vallès, encara segueix sent elevat, 
igual que la xifra de pacients in-
gressats a l'Hospital de Mollet. Se-
gons la Fundació Sanitària Mollet 
aquest dimecres hi havia 89 per-
sones ingressades amb Covid-19, 
gairebé una vintena més que fa 
una setmana quan la xifra era de 

72 pacients hospitalitzats amb co-
ronavirus.

L’Hospital, que la setmana pas-
sada va ampliar un 25% la dotació 
de llits i que manté les mateixes 
mesures anunciades la setmana 
passada i previstes en el Pla de 
Contingència, ha donat en aquests 
darrers dies 49 altes, amb un total 
de 686, i hi ha hagut 5 defuncions 
respecte als darrers 7 dies.  

Continua l'augment 
de pacients de Covid a 
l'Hospital de Mollet

El risc de rebrot s'estabilitza 
després de setmanes a l'alça
BAIX VALLÈS. Segons dades de la 
Generalitat de Catalunya, el risc de 
rebrot al Baix Vallès ha aconseguit 
defugir de la tendència a l'alça de 
les darreres setmanes i per primer 
cop en 15 dies descendia de la fran-
ja del miler i aquest dimecres se 
situava en els 784 punts. També la 
taxa de contagi (Rt) ha descendit 
lleugerament respecte a les últimes 
setmanes de l'1,39 a 0,88. Amb tot, 
les possibilitats de rebrot conti-
nuen considerant-se molt elevades 
en els municipis del Baix Vallès, els 
quals acumulen des dels inicis de 
la pandèmia, 5.343 casos positius con�irmats de coronavirus i 290 de-
funcions. 

Aquest descens en el risc de re-
brot i la velocitat de contagi també es veu re�lectit en les dades regis-

COVID  EL TERRITORI ACUMULA 5.343 CASOS POSITIUS CONFIRMATS I 290 DEFUNCIONS

trades per les Àrees Bàsiques de 
Salut (ABS) del territori, segons 
l'Agència de Qualitat i Avaluació 
de Salut de Catalunya. Tot i que el 
descens detectat és lleu - 46 casos 

menys con�irmats en els darrers 
7 dies -, tots els municipis, menys 
Montornès, han aconseguit reduir 
el nombre de casos registrats, amb 
un total de 631 aquest dimecres.   

GRANOLLERS TÉ 114 INGRESSATS, UNA 
XIFRA SIMILAR A LA DE FINALS DE MARÇ
■ El nombre d'ingressats positius de la Covid-19 a l'Hospital de Granollers ha 
continuat creixent aquesta setmana, de manera que ha passat del 92 pacients de 
dimecres passat als 114 aquest dimecres. Així, el centre arriba a xifres similars a 
les de finals del març passat, en la primera onada de la pandèmia. Actualment té 
5 unitats de les 10 d'hospitalització dedicades a malalts de la Covid-19. Tot i que 
l'augment de casos havia estat progressiu i lleu des de l'estiu, aquests darrers 15 
dies s'ha disparat, coincidint amb l'elevat risc de contagi arreu del país i, espe-
cialment a Granollers i el seu entorn. Amb tot, les autoritats sanitàries esperen 
que aquesta setmana es comencin a notar els efectes de les mesures restricti-
ves aplicades fa tres setmanes, i més severes, la setmana passada.Si fa només 
set dies encara quedava alguna plaça d'Unitat de Cures Intensives (UCI) i de 
crítics lliures, aquest dimecres ja hi havia 24 malalts, de manera que s'han hagut 
d'habilitar 4 llits més de les 20 places estables de l'UCI. En el vessant més positiu 
del balanç hospitalari, el centre granollerí ha infor-mat que acumula 818 altes de 
malalts des del març, una cinquantena aquesta darrera setmana. 

Salut obre un 
centre d'urgències 
d'atenció primària 
a Granollers
Granollers tornar a tenir, des 
d'aquest dilluns, un servei d’ur-
gències mèdiques al centre de la 
ciutat. Es troba a les instal·lacions 
de l’avinguda del Parc, on fins fa un 
temps ja hi havia hagut un servei 
d'urgències depenent de l'Hospi-
tal. Així ho confirmava Joan Pare-
llada, director del sector sanitari 
del Vallès Oriental, en la reunió 
d’alcaldes de la comarca que es 
va celebrar dimecres passat.  Pa-
rellada confirmava l’obertura en 
aquest espai d’un centre d’urgèn-
cies d’atenció primària (CUAP), el 
primer i únic d’aquestes caracte-
rístiques a la comarca –n’hi hau-
rà un altre al CAP de la Florida, a 
Santa Perpètua, que donarà servei 
al Baix Vallès–. El centre –amb en-
trada per la plaça Barangé– estarà 
obert les 24 hores del dia els 365 
dies de l’any.  

MOLLET DEL VALLÈS

27/10 Fernando Morales Jurado 81 anys
27/10 Concepción Castells Martí 76 anys
28/10 María García Martínez 89 anys
29/10 Natividad Simarro García 93 anys
30/10 Juan Verdugo Nieto 67 anys
01/11 Ascension Leon Baena 73 anys
02/11 Fernando Pla Basart 87 anys

PARETS DEL VALLÈS

28/10 Joaquin Domenech Sanz 91 anys
02/11 Rosario Brutau Ricart 69 anys

MONTMELÓ

29/10Andres Arias Álvarez 88 anys

 

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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La dada

L'Institut Marina de la Llagosta regis-

trava aquest dijous el nombre més ele-

vat d'alumnes i personal docent con-

finats del territori amb 9 grups aïllats 

i 219 persones. El municipi és després 

de Mollet, el segon amb més afecta-

cions als centres escolars a causa de 

la Covid, en aquesta darrera setmana. 

Segons dades de l'aplicatiu Traçaco-

vid, el poble tenia dijous un total de 15 

grups i 359 persones confinades.

L'INS MARINA DE LA 
LLAGOSTA, EL MÉS 
AFECTAT PER LA COVID

La xifra de persones confinades 
als centres educatius del Baix 
Vallès es dispara fins a les 1.850
BAIX VALLÈS. Després de gairebé 2 

mesos en funcionament, les afec-

tacions per la Covid s'han disparat 

en els centres educatius del Baix 

Vallès. Segons dades de l'aplicatiu 

Traçacovid, aquest dijous hi ha-

via al territori 77 grups escolars i 

1.850 persones confinades, la xifra 

més elevada fins al moment regis-

trada a la subcomarca. 

Per municipis, el més perjudicat 

a molta diferència de la resta de 

localitats baixvallesanes és Mollet. 

La ciutat comptava aquest dijous 

amb 1.030 persones i 40 grups 

aïllats de 15 de centres diferents. 

El Sant Gervasi, amb 8 grups i 213 

persones; l'INS Vicenç Plantada, 

amb 5 grups i 146 persones, i l'INS 

Gallecs, amb 4 grups i 116 perso-

nes, eren els que comptaven amb 

el conjunt més gran d'afectats.

MOLLET COMPTAVA AQUEST DIJOUS AMB UN MILER DE PERSONES CONFINADES, LA XIFRA MÉS ALTA REGISTRADA AL TERRITORI MUNICIPAL

Martorelles suspèn 
la caminada contra 
el càncer de mama
L'Ajuntament de Martorelles 

ha decidit suspendre la camina-

da nocturna per lluitar contra 

el càncer de mama, a causa de 

l'actual situació de pandèmia. La 

cinquena edició d'aquesta acti-

vitat s'havia de celebrar el prò-

xim dia 13 de novembre.

SOLIDARITAT

Obert el termini 
de subvencions 
per a les entitats
Sant Fost ha obert la convocatò-

ria perquè les entitats santfosten-

ques demanin les subvencions de 

l’any 2020. Poden sol·licitar-les 

totes aquelles entitats del muni-

cipi inscrites prèviament al Re-

gistre Municipal d’Entitats, fins al 

2 de desembre.

l.o.

38 CENTRES  Són els que tenen grups aïllats per possibles postius al territori

Mentre que a Montornès el total 

de persones confinades arribava  

a la xifra de 250 amb un total d'11 

grups confinats, 4 dels quals de 

l'escola Palau d'Ametlla que tenia 

dijous 96 persones aïllades. 

MOLLET. El ple municipal celebrat 

dilluns va aprovar una moció per 

demanar més recursos per a la sa-

nitat, un pla de xoc per reduir les 

llistes d'espera i garanties perquè 

els sanitaris disposin de les pro-

ves i el material necessari, entre 

altres demandes. La proposta al 

ple partia de la moció elaborada 

per la Plataforma en Defensa de la 

Sanitat Pública al Baix Vallès, una 

moció que va ser presentada per 

Mollet en Comú. En la moció, es 

criticava la política de retallades 

El ple de Mollet demana 
més recursos per els CAP 
molletans i l'Hospital

SANITAT  LA MOCIÓ, AMB EL SUPORT DE PSC, JUNTS I CS, DEFENSA EL MODEL DE COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA EN LA SANITAT

en sanitat durant la presidència 

d'Artur Mas i es feia una defensa 

de la sanitat 100% pública.

Aquesta moció, però, va topar 

amb una esmena a la totalitat pre-

sentada per Junts per Mollet, que 

afegia la petició de recursos per als 

CAP i l'Hospital de Mollet. El punt 

de desavinença, però, no va ser 

aquest sinó el model de sanitat que 

es defensava en cadascuna de les 

mocions. Per al portaveu de Junts 

per Mollet, Joan Daví, "això de de-

fensar la sanitat  pública amb 

tesis ideològiques arcaiques 

com la de la lluita de classes està 

passat", deia Daví, qui defensava 

el model de gestió de col·labora-

ció publicoprivada en la sanitat 

a Catalunya. Com a resposta, la 

regidora de Mollet en Comú, Mari 

Carmen Moya, criticava el "nego-

ci que fan les mútues" i assegu-

rava que "no és arcaic defensar 

la sanitat pública perquè és a la 

que pot accedir tothom".

La resposta de la Plataforma
Per la seva banda, des de la Plata-

forma en Defensa de la Sanitat Pú-

blica al Baix Vallès valoren "molt 

negativament que la moció hagi 

Pel que fa a Parets, tenia aquest 

dijous un total de 4 grups i 71 per-

sones confinades sent el Nostre Se-

nyora de Montserrat el centre més 

afectat amb 29 aïllats.  A Montme-

ló tenien 3 grups i 69 persones, a 

Sant Fost, 2 grups i 51 persones  i a 

Santa Maria de Martorelles, també 

2 grups i 28 persones. Martorelles 

era l'únic municipi baixvallesà 

sense confinats escolars.  

Nou desfibril·lador 
a l'escola Joaquim 
Abril de Sant Fost
L'escola Joaquim Abril compta 

amb un nou desfibril·lador al cen-

tre. Amb aquest, já són 13 els ins-

tal·lats en els centres educatius i 

equipaments municipals. També 

en disposen els vehicles de la Po-

licia Local i Protecció Civil.

estat rebutjada" i lamenten que 

la moció alternativa presentada 

per Junts, "no reculli els objec-

tius ni l'argumentari crític en-

vers les retallades realitzades 

en els últims anys". L'esmena de 

Junts va comptar amb els vots a fa-

vor de PSC i Cs, un suport que va 

fer decaure la moció original.  
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"Entre el 80 i el 90% de les sancions 
que es realitzen són de matinada"

SEGURETAT  "VAIG A VEURE A UN AMIC O A UN FAMILIAR", ALGUNES DE LES PRINCIPALS EXCUSES D'AQUELLS QUE INCOMPLEIXEN EL CONFINAMENT DIÜRN

MOLLET / BAIX VALLÈS.  Divendres, 
23 h. Fa una hora que ha arrencat el 
confinament nocturn. Ningú hauria 
de ser al carrer ni circulant amb els 
seus vehicles, a no ser que puguin 
justificar-ho. Per controlar el com-
pliment del toc de queda, tres patru-
lles de Mossos se situen a la rotonda 
del Drim de Mollet, just a la sortida 
16 de l'AP-7, en la cruïlla dels car-
rers Nicaragua i Francesc Layret.

Poc menys de mitja hora s'hi 
estan allà parant, un per un, tots 
els vehicles que hi passen. "Ve de 

treballar?", pregunten els agents 
després que els conductors abai-
xin la finestra. "Sí", és la resposta 
unànime. Després d'això, és el torn 
de demostrar la justificació amb 
els certificats de les empreses. "Ho 

tinc tot", n'assegura satisfet i cofoi 
un noi, que ja tenia tota la docu-
mentació a punt.

En acabar el control, en fan un al-
tre d'uns 25 minuts a la rotonda de 
la Vinyota, al costat del Decathlon.

Gairebé dues desenes de vehicles 
aturats entre les 23 h i les 0 h en els 
dos controls policials i cap sanció 
per saltar-se el confinament. Tan-
mateix, sí que van haver de fer a un 
costat a un parell de vehicles.

En un d'ells, en el primer control 
i per manca de fluïdesa en la comu-
nicació, l'agent va apartar el cotxe 
en qüestió per no entorpir la circu-
lació de la resta de vehicles, mentre 
s'aclarien amb la documentació que 
calia ensenyar. "Tot correcte", va 
dir el Mosso en acabar les compro-
vacions amb el conductor, i el cotxe 
va seguir el seu camí de retorn a 
casa. L'aturada a la Vinyota, però, va 
ser-ne més curiosa. Si bé el conduc-
tor podia acreditar que venia de tre-
ballar, no disposava del document 

d'identitat que acredités que el nom 
de la persona autoritzada a estar a 
la via pública en aquelles hores per 
qüestions laborals coincidís amb el 
seu. Gairebé cinc minuts després, el 
van deixar prosseguir el seu camí.

Més sancions de matinada
Arribada la mitjanit, augmenten els 
incompliments. Així ho assegura la 
Inspectora Elena Martínez Salcedo 
i cap de l’ABP de Mollet: "Entre el 

80 i el 90% de les sancions que 

es realitzen són de matinada". 
Salcedo també destaca algunes de 
les principals excuses que fan ser-
vir alguns conductors mentre cir-
culen fora del seu municipi en cap 
de setmana: diuen que han vingut 
a veure un familiar i no en faciliten 

l’adreça; o que anaven a veure un 
amic i que s’havien perdut; o fins i 
tot que acabaven de sortir de tre-
ballar i anaven a rentar el cotxe 
abans de tornar a casa.

La inspectora, a més, explica 
que la majoria de sancions per in-
complir els confinaments "són a 

ciutadans que estan al carrer 

fora de l’horari permès. En ho-

rari diürn, les sancions són més 

habituals per la falta d’ús de la 

mascareta". Pel que fa als bote-
llons, assenyala que "des que es 

van implantar les mesures de 

confinament nocturn, han dis-

minuït de manera significativa. 

El cap de setmana passat només 

vam trobar un petit grup de jo-

ves fent botellot".    sergio carrillo

víctor león

A LA VINYOTA  Comprovant l'autorització per circular gairebé a les 0 h

Dos detinguts per 
robar màquines de 
monedes
MOLLET. Els Mossos han detingut a 
Mollet dos joves com a presumptes 
autors de dos delictes de robatori 
amb força, un d'ells en grau de temp-
tativa. El robatori es va cometre a un 
rentador de vehicles d'una benzine-
ra de Malla (Osona). Els lladres van 
forçar quatre expenedors de mone-
des de la zona dels aspiradors i van 
fugir amb el vehicle. L'endemà van 
intentar forçar un altre expenedor 
de la zona de rentat de cotxes. Els 
detinguts, amb antecedents, van 
passar a disposició judicial a Mollet 
l'endemà de la detenció.

Se suspèn el judici 
per l'assassinat del 
guàrdia de l'Esclat
MOLLET. El tribunal va suspendre 
dilluns el judici per l'assassinat 
del vigilant del supermercat Esclat 
de Mollet, que havia de començar 
aquell dia a l'Audiència de Barce-
lona. Segons va informar el TSJC, 
un dels lletrats que hi havia de 
participar mostrava símptomes 
de la Covid-19, i s'haurà de repro-
gramar l'inici del judici. La fisca-
lia demana 28 anys de presó pels 
delictes d’homicidi amb traïdoria 
i acarnissament i robatori amb vi-
olència i intimidació i un delicte de 
robatori de vehicle.

n La setmana passada, la Policia Mu-

nicipal de Mollet va interposar 50 san-

cions per incompliment de les mesures 

decretades per l’autoritat sanitària. Es 

van sancionar els ciutadans per no dur la 

mascareta, per consum d’alcohol a la via 

pública, per saltar-se les restriccions de 

mobilitat nocturna, per reunions de més 

de 6 persones i també es van sancionar 

els establiments que no van respectar el 

tancament obligat. Durant el primer cap 

de setmana de confinament perimetral, 

la Policia Municipal va dur a terme un 

operatiu de controls a 170 vehicles du-

rant el qual es van detectar 5 casos de 

desplaçaments que no estaven autorit-

zats. Pel que fa a les visites al cementiri 

–coincidint amb Tots Sants–, tot i l’àm-

plia afluència, la ciutadania va avançar 

les visites per evitar aglomeracions i en 

tot moment s’han complert els protocols 

marcats pels agents de Protecció Civil 

i pels Agents Cívics a l’entrada i sortida 

del cementiri.

LA POLICIA MUNICIPAL 
DE MOLLET IMPOSA 
50 MULTES

· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

Av. Calderó, 18 1r 1a · Mollet del Vallès

T. 93 570 54 46 · info@gabinetemiliano.com

GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h
i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets
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POLÍTICA  EL PARTIT RENOVA L'EXECUTIVA LOCAL DE LA QUAL NO HA VOLGUT FER PÚBLICS ELS NOMS MOCIONS PROPOSTA PRESENTADA PER MOLLET EN COMÚ

Mireia Dionisio, reelegida primera 
secretària dels socialistes a Mollet

El govern, Cs i Junts rebutgen 

una comissió específica pel 

cas dels CDR i la policia local
MOLLET. L'agrupació local del PSC 

ha reelegit per unanimitat Mireia 

Dionisio com a primera secretària 

dels socialistes molletans. Ho feia 

dijous de la setmana passada en 

l’assemblea congressual del PSC a 

Mollet, que va servir per renovar 

l’executiva de l’agrupació i "impul-

sar de nou el projecte socialista 

molletà per als pròxims anys", 

apunten fonts del PSC. L'executiva 

molletana encapçalada per Dioni-

sio, que n'és la primera secretària 

des del 2017, compta amb noves 

incorporacions que "permetran al 

socialisme molletà seguir sent el 

partit amb més presència al car-

rer i al teixit associatiu molletà". 

Unes noves incoporacions que la 

direcció socialista no ha volgut fer 

públiques encara per "estratègia 

comunicativa del partit". Segons 

el partit l'executiva és paritària i 

està formada per persones de di-

ferents edats i experiència, i que 

viuen a diferents barris de la ciutat.

Segons un comunicat del PSC, 

Dionisio va agrair a tots els com-

MOLLET. El ple municipal de dilluns 

va rebutjar una moció presentada 

per Mollet en Comú que demanava 

una comissió informativa per escla-

rir els fets ocorreguts entre la Poli-

cia i un grup de CDR, que ha acabat 

amb la denúncia d'una suposada 

agressió a un dels agents. La ponent 

del punt, Marina Escribano, consi-

derava la comissió seria una mostra 

de "transparència" i denunciava 

que, en aquest cas el govern local 

"ens ha volgut posar en contra 

els treballadors municipals". Per 

la seva part, la portaveu del PSC, Mi-

reia Dionisio, acusava els comuns 

de "qüestionar la feina de la poli-

cia cosa que nosaltres no farem".

La petició d'una comissió es-

pecífica va ser rebutjada perquè 

tant el govern (PSC-Podem) com 

Cs i Junts per Mollet consideraven 

que ja s'havien donat les explica-

cions pertinents en la comissió de 

transparència i bon govern, que es 

va convocar el 21 d'octubre.  

 Junts per Mollet va votar en 

contra de la comissió per "no fer 

un judici paral·lel", una postura 

criticada per Ara Mollet ERC MES, 

que l'acusava de "mirar cap a una 

altra banda". El portaveu dels in-

dependentistes, Oriol López, tam-

bé va denunciar que "el govern fa 

servir treballadors municipals 

per retirar cartells d'espais per-

mesos quan aquests cartells no 

els agraden", deia. Davant aques-

ta afirmació, Podemos admetia 

que "s'hauria d'aclarir què ha 

passat amb aquests cartells" i 

assegurava que si per fer-ho calia 

tornar a convocar la comissió de 

transparència i bon govern "po-

den comptar amb el nostre su-

port", deia Xavier Buzón.      

panys i companyes la confiança i 

la generositat, va afegir que ser la 

primera secretària "és un honor" 

i assegurava que treballarà "sen-

se descans per explicar i aplicar 

els nostres principis d’igualtat, 

fraternitat, solidaritat i justícia 

social".

L’assemblea també va aprovar 

per unanimitat l’elecció de l'alcal-

de Josep Monràs com a president 

arxiu

MIREIA DIONISIO

de l’agrupació, i la d'Antonio Men-

doza com a president d’honor.

Monràs considerava un "orgull" 

el fet de seguir presidint el PSC de 

Mollet, "un partit que s’estima la 

ciutat i que compta amb una mi-

litància i simpatitzants que s’hi 

deixen la pell cada dia i a totes 

hores per millorar Mollet". Tam-

bé va celebrar la reelecció de Dio-

nisio: "Tenim la millor primera 

secretària possible, amb la Mi-

reia estem en bones mans".

A l'assemblea també es va apro-

var per unanimitat l’informe de 

gestió de l’últim mandat, on es valo-

rava la feina feta per l’agrupació en 

les últimes cinc convocatòries elec-

torals. Dionisio va assenyalar que 

"han estat anys durs, però estem 

orgullosos de la feina feta. Hem 

aconseguit traslladar el projecte 

socialista a la ciutadania, en uns 

anys complicats per la fractura 

social pel procés. L’aclaparado-

ra victòria a les municipals de 

2019, són la demostració que es-

tem fent les coses bé".  

Consideren que ja s'han
donat les explicacions 

pertinents en la comissió de
transparència i bon govern
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Xavier Buzón

Secretari general de Podemos Mollet i  
2on tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de Mollet

–S’ha complert un any de l’acord de govern amb el PSC. 
Esteu satisfets dels resultats?
–Raonablement satisfets donades les circumstàncies. No 
era un pacte per fer front a una pandèmia. Era un acord 
d’esquerres progressista i amb la responsabilitat de fer 
canvis en l’administració municipal i en l’acció de govern i 
que la ciutadania percebés aquests canvis.
–Heu aconseguit aquests canvis?
–S’han quedat moltes coses aturades. Hi havia una prime-
ra fase per fer anàlisi des de dins del govern perquè des 
de l’oposició, a vegades, hi ha coses que desconeixes que 
quan estàs al govern et fan reconfigurar idees i planteja-
ments. No havíem acabat aquesta anàlisi que va arribar la 
pandèmia i es van convertir en l’única prioritat. 
–Creu que s'ha gestionat bé la pandèmia a nivell local?
–S'ha treballat molt. Treure un pla d’ajudes comporta 
moltíssima feina des dels serveis municipals, processos 
administratius que es compliquen moltíssim... el grau de 
dificultat es va multiplicar per mil i sense cap mena d’ex-
periència. En aquell moment era igual que haguessis estat 
al govern els darrers deu anys com zero perquè l’experièn-
cia era nova i s’ha fet front amb tota la voluntat d’intentar 
fer-ho el millor possible, amb moltes errades... 
–Quines han estat aquestes errades?
–A la primera onada van ser errades bàsicament de comu-
nicació a tots els nivells. Preníem decisions i al dia següent 
s’havia de rectificar perquè tot canviava molt ràpidament. 
O no érem suficientment àgils, o no prou ràpids o anàvem 
tard. Intentaves comunicar correctament però no teníem 
capacitat humana de fer-ho millor. 
–I quins creu que han estat els encerts?
–Hem estat capaços de posar per davant de qualsevol 
interès partidista de Podemos els interessos de la ciu-
tadania. Fins i tot prenent decisions que no agradaven 
la ciutadania.
–Suspendre el mercat dels dimarts va ser una 
d'aquestes decisions impopulars...
–Vam valorar els indicadors sanitaris, la situació, reco-
manacions i al final es va prendre la decisió que vam 
creure millor. Amb la festa major igual.
–Però va haver altres ciutats, com Granollers que 
van mantenir la festa major amb un programa 
adaptat.
–Però els indicadors de contagis no eren els mateixos i 
el que hem posat per davant han estat els criteris sani-
taris. Vull creure que les decisions que es prenen des 
de qualsevol administració, Estat, Generalitat, ajunta-
ments, tenen com a objectiu combatre la pandèmia i 
els seus efectes, si hi ha algú que ho fa amb una altra 
intenció allà ell amb la seva conciència.
–Pandèmia a banda, en la signatura de l’acord amb 
el PSC, deia que amb Podem, el govern guanyaria en 
eficiència. En quin sentit? 
–Una qüestió clau era actualitzar i modernitzar l’or-
ganització de l’Ajuntament. L'actualització de procedi-
ments administratius i eines digitals era bàsica. 
–Us n'heu ensortit? 
–Amb la pandèmia s’han implementat molts tràmits 
electrònics a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, tot i 

“Hem aportat aire fresc al govern 
i hem canviat dinàmiques que 

portaven arrossegant-se 30 anys”
Després d'exercir quatre anys com a cap de 

l'oposició amb Canviem Mollet i del trencament 

de la coalició formada amb els comuns, el 2019, 

Xavier Buzón encapçalava la candidatura de 

Podem a les eleccions municipals. Amb dos 

regidors, el grup es va mantenir uns mesos a 

l'oposició fins que ara fa un any ratificava un 

acord que els feia entrar al govern de la ciutat 

amb el PSC. Buzón analitza aquests 12 primers 

mesos a l'executiu, molt marcats per la pandèmia.        

que tenim pendent modernitzar la seu electrònica perquè 
tots aquests canvis siguin encara més eficients. També 
s'està fent una anàlisi de l’estructura de gestió econòmi-
ca de l’Ajuntament, s’està canviant i actualitzant aquesta 
estructura en temes humans i eines digitals. És una feina 
fosca que no es veu però s’està fent. 
–Un dels motius per defensar l’acord era la coincidèn-
cia programàtica amb el PSC. Aleshores, quina parti-
cularitat ha aportat Podem al govern? 
–Una visió diferent, aire fresc. Hem qüestionat el "sempre 
s’ha fet així" com a mantra d’un partit que porta tota la 
vida al govern i hem posat sobre la taula que hi ha altres 
maneres de fer les coses. La ciutadania canvia i els serveis 
s’han de modernitzar i millorar-ne la qualitat. A l’adminis-
tració pública hi ha resistència al canvi i l’actualització de 
procediments. Estem canviant dinàmiques que s'arrosse-
gaven de fa 30 anys.

–Aire fresc en processos però ideològicament què heu 
aportat al govern?
–Saber que treballem per a la ciutadania.
–Però això m’ho podria dir qualsevol polític. Això en 
què es tradueix com a aportació particular de Podem?
–Hem posat molt ènfasi en prioritzar allò que arriba a 
la ciutadania. En el resultat final i no perdre’ns pel camí. 
Quan vam haver d’ajustar i canviar pressupostos per la 
pandèmia, administrativament semblava que s’acabava el 
món però vam intentar evitar debats estèrils per arribar 
a la solució més òptima. El PSC hi ha donat suport i ha fet 
que el govern sigui un govern únic de veritat, amb una ac-
ció conjunta i la informació interna és compartida i amb 
un treball transversal i interdepartamental, que és una no-
vetat que nosaltres hem aportat. 
–Un dels temes que us diferenciava del govern quan 
estàveu a l'oposició era l'aposta per la gestió directa 
de l’aigua, però al gener, quan ja estàveu al govern, es 
va prorrogar el contracte amb Sorea. És una renúncia 
que heu hagut de fer?
–No, no hem renunciat a res però la informació que tení-
em no s’ajustava a la realitat. L'Ajuntament és molt eficient 
tant en la gestió de recursos, com en estalvi d’aigua, com 
econòmicament. Tenim una gestió indirecte però en què 
nosaltres podem intervenir directament i amb capacitat 
de decisió sobre la gestió. Això no és el mateix que tenir un 
servei d’aigua adjudicat a una empresa i ja està.
–Però tampoc 
és el mateix 
que una em-
presa públi-
ca 100% que 
potser ideo-
lògicament és 
amb el que 
estaríeu més 
alineats com 
a Podemos.
–El desig i la 
realitat a ve-
gades et fan 
reconsiderar 
coses. No és una renúncia però no és viable. El cost eco-
nòmic de remunicipalitzar al 100% la gestió inclosos els 
recursos humans i els materials faria triplicar el rebut de 
l’aigua. Ara estem satisfets perquè tenim un coneixement 
molt més ampli de la realitat de la gestió.

–Però aquest coneixement que dius, el govern us el 
podria haver traslladat quan estàveu a l'oposició...
–Forma part d’aquelles dinàmiques que s’havien de 
canviar. Si no tens necessitat o sempre has funcionat 
així, no cal. Però crec que hi ha hagut canvis interns en 
el PSC amb gent més jove que estan per canviar aques-
tes dinàmiques que no beneficien ningú.
–Una fita d'aquest govern ha estat l'aprovació de 
l’emergència climàtica. Quines mesures concretes 
s'estan prenent?
–Des de Podem anem aconseguint mica en mica intro-
duir l’àmbit ecologista dins l’acció de govern de ma-
nera transversal i en el marc de les competències mu-
nicipals. S’està implementant de manera progressiva 
una política fiscal ecologista, per exemple.
–Vau aconseguir el consens polític per aprovar la 
declaració però els grups mediambientalistes van 
criticar-ne la manca de concreció i participació. 
–Crec que no és cert, però des de fora de la responsa-
bilitat pots demanar moltes coses però que no estan a 
l’abast de les competències municipals. Vam ser dels pri-
mers municipis en ser ciutat 30 km/h, estem introduïnt 
vehicles híbrids i elèctrics en el parc mòbil municipal, no 
són accions de postureig perquè té efectes en la pacifica-
ció del trànsit i en la reducció de la contaminació. 
–Habitatge és una àrea de la vostra responsabilitat. 
Des de Podemos reclamàveu la creació d’un parc 
públic d’habitatge a Mollet però des del govern no 
s’ha adquirit cap immoble i les sancions als grans 

Quan entres al govern hi 

ha coses que desconeixes com a

 oposició i que et fan reconfigurar

idees i plantejaments previs

La pròrroga del contracte amb 

Sorea no ha estat una renúncia 

de Podemos però hem vist que la 

gestió directa pública no és viable
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laura ortiz

tenidors estan aturades.... Per què no s’han pogut tirar 

endavant totes aquestes accions?

–Pel que fa a les sancions a grans tenidors, tot i que Pode-
mos va ser partícip de la idea i l'objectiu, el tema no està 
ben regulat. És molt difícil sancionar els grans tenidors 
perquè tenen totes les facilitats per evitar les multes de 
manera legal i això ho hem descobert no només a Mollet, 
sinó a d’altres municipis. Com aquestes mesures no estan 
tenint resultats per molt bona voluntat que hi hagués a 
l’impulsar-les, ara estem en l’escenari de la regulació dels 
lloguers. Anem aplicant mesures intentant incidir en el 
mercat de l’habitatge com podem.
–I l’adquisició d’immobles?

–Des de l'Ajuntament hem tingut possibilitat d'accedir a 
un número molt reduït d’habitatges amb el dret de temp-
teig i retracte, potser una desena en aquests mesos, i al 
final el preu era de mercat. El que no farem serà adquirir 
un pis per fer una notícia de postureig. Nosaltres el que 
necessitem no és un sinó 40 habitatges.
–A Sabadell fa unes setmanes s’arribava a un acord 

amb la Sareb per disposar de desenes de pisos. S’està 

treballant en aquest sentit?

–A Mollet la Sareb té molt poca oferta d’habitatges. Els 
bancs en tenen però el 99% estan ocupats i la nostra pre-
ocupació és aturar els desnonaments quan arriben i inten-
tar negociar els lloguers socials.  
–En que més treballeu per facilitar l'accés a l'habitatge?

–A l’hora de redactar el nou POUM les quotes de percen-
tatges destinats a habitatges protegits a Mollet supera allò 
establert, amb un 40% i esperem que això s’acabi traduint 
en habitatges més accessibles per a la població, amb un 
model de lloguer assequible.
–Una qüestió que s'arrossega són les denúncies per les 

traves per als empadronaments a la ciutat.

–A Mollet Acull i altres entitats els reconec la bona volun-
tat però tenen una visió sesgada de la realitat i fan reivin-
dicacions que no s’ajusten a la legalitat.
–Però el Síndic Personer també va reconèixer que pot-

ser des de l’Ajuntament de Mollet es posaven dificultats.

–Sí però les coses han canviat. L’empadronament és una 
llei estatal i nosaltres ens hem d’ajustar al que diu. Hi ha 
dues situacions: el termini per empadronar quan no es té 
títol de lloguer o propietat, que és l’empadronament per 
reconeixement, o aquells empadronaments sense domici-
li fix. Els de reconeixement s’estaven dilatant en el temps 
més enllà dels tres mesos per moltes raons, no per una vo-
luntat de dilatar-los...
–Per tant les queixes tenen un fonament...

–Sí, algunes sí. Però allò que jo personalment vaig detectar 

ho hem eliminat dins de les possibilitats legals en els pro-
cediments. Hem eliminat els tres mesos de pròrroga que 
permet la llei i ara a Mollet, si dins els tres mesos de termini 
l’Ajuntament no ha pogut fer el reconeixement perquè no ha 
enviat un funcionari o la policia a fer les comprovacions i hi 
ha silenci administratiu, correspon l’empadronament.
–I en el cas dels empadronaments sense domicili fix?
–S’està dissenyant un protocol perquè quan una perso-
na presenti una 
sol·licitud d’em-
p a d r o n a m e n t 
sense domicili fix, 
automàticament, 
en un termini de 
48 hores, tingui 
visita amb el tre-
ballador social i si 
cal domiciliar-lo 
en una instal·lació 
municipal, es farà.
–Algunes de les 

màximes que 

s'han defensat 

sempre des de 

Podem són la 

transparència, 

el diàleg i la par-

ticipació. Com 

valores la situ-

ació que s’està 

donant als plens 

municipals en 

què moltes mocions que presenten els partits no s'in-

clouen en l'ordre del dia?

–Aquesta situació l'ha provocat l’exsecretària municipal. 
Els informes preceptius que demana l’Alcaldia a Secreta-
ria són de sempre per una qüestió de seguretat jurídica. 
Farà dos anys, gairebé el 100% de les mocions passaven 
i cap regidor teníem constància d’aquests informes però 
de cop i volta, i fruit del procés independentista, l'exsecre-
tària va començar a fer una aplicació de la jurisprudència 
i una interpretació de la llei que ens ha posat en moltes 
dificultats. No aplicava uns criteris coherents i mantinguts 
en el temps. Tan se val qui presenti la moció, un dia deia sí 
i un altre deia no. Hi havia informes contradictoris sobre 
mocions però de tots els grups.
–Assegures que no hi ha hagut un criteri polític sinó que 

ha estat només pel criteri jurídic de l’exsecretària?

–Al 100% i contrastable.

–I la participació de les entitats en els plens?

–La normativa està com tota la vida... perquè una entitat 
pugui participar en el ple, segons al ROM, ha d’estar al re-
gistre d’entitats i això no ha canviat.
–No ha canviat però la interpretació que s'està fent ara 

és més restrictiva...

–La secretària ha estat uns anys en què sembla que no te-
nia cap preocupació per interpretar les normes, i després, 
ella sabrà per què, va canviar el criteri...
–Diu doncs que tota la responsabilitat del conflicte 

que existeix, ara per ara, per la qüestió de la participa-

ció als plens també és de l’exsecretària.

–Al mil per cent. Si una entitat es registra com a associació 
i demana la paraula intervindrà segur. Des del govern vam 
intentar que les entitats que estiguessin al registre de grups 
d’interès de la Generalitat també poguessin participar i va fer 
un informe contrari... era posar benzina al foc perquè no hi 
ha cap interès de ningú en què les entitats no puguin parlar. 
–Hi ha qui ho veu tot plegat com un intent de coartar la 

llibertat d’expressió.

–És absurd, és un relat que intenta imposar una part de 
l’oposició. Ja fa mesos que en els plens, en el punt d’aprova-
ció de l’acta anterior, que és de tràmit, hi ha grups que apro-
fiten per fer tot un discurs quan a qualsevol altra cambra 
se’ls hi diria que això no toca. Però des del govern fem un 
exercici de contenció i preferim deixar que parlin. Això nin-
gú ho valora.  S’ha donat màniga ampla en aquest sentit per-
què no volem aquest sambenito perquè, a més, no és cert. 
–Què creu que s’ha de fer de les mocions que s’aproven 

amb una majoria del ple però que no tenen el suport 

del govern? Com les ha d’entomar el govern? Quan es-

tàveu a l’oposició, Podemos reclamava que es tingues-

sin en compte i s’executessin. 

–Aquí hi ha dos vessants una la normativa que diu que les 
mocions no són d’obligat compliment, i l’altra la vessant èti-
ca i democràtica. En la mesura del possible –i em curo en sa-
lut perquè estic al govern– crec que sí que s’han de complir. 
–Un altre tema d'actualitat ha estat el judici als mem-

bres d'ERC pel cas Decathlon. Podemos, com a Camvi-

em, va participar en la roda de premsa que va motivar 

la posterior denúncia i compartíeu els arguments que 

allà es van posar sobre la taula...

–No tots. Vam decidir convocar la roda de premsa en el 
context d’una sentència que per a nosaltres podia tenir 
conseqüències econòmiques greus a les arques munici-
pals i teníem dubtes sobre el procediment d’adjudicació, 
aquells eren els paràmetres i es van deixar molt clars els 
límits perquè no hi hagués cap problema legal. 
–La sentència diu que les declaracions dels membres 

d'ERC que es van denunciar estan dins els límits de la 

llibertat d’expressió.

–Però ningú pensava que la sentència seria aquesta... en 
tot cas, jo no he estat objecte de cap acció de la Fiscalia  ni 
sóc responsable del que va fer la Fiscalia, l’Ajuntament o 
l’alcalde... cadascú que assumeixi les conseqüències dels 
seus actes. Ens va semblar molt desagradable la judicialit-
zació de la política.
–En cap moment us vau plantejar donar suport a ERC 

com sí ha fet Mollet en Comú, que era l'altra pota de 

Canviem?

–Quan tu em demanes suport tu ja has construït un relat i 
vols un suport polític al teu relat que jo crec que no s’ajusta 
a la realitat. Dit això, el suport personal, sí, tot; el polític en 
el sentit que les coses no s’han de portar al jutjat, també; 
ara, el que vols és un suport al teu relat al cent per cent i 
això no pot ser així. 
–Què en penseu de com ha acabat tot?

–Nosaltres estem contents perquè la millor solució és la 
que ha sigut. Creiem que aquí hi ha hagut un component 
de rancúnies personals que no tenen res a veure amb la 
política i crec que els protagonistes, que són les dues parts, 
ho haurien de deixar estar. Les coses s’han magnificat fins 
a un grau que no és positiu per a ningú. De tota aquesta 
història no ha sortit beneficiat ningú, tothom n'ha sortit 
perjudicat. L’acció de govern i política han d’anar per al-
tres camins.  laura ortiz

Les mocions que s'aproven al

 ple s'haurien de complir en la 

mesura del possible encara que 

no tinguin el suport del govern

Hi ha poca oferta perquè

l'Ajuntament compri pisos per 

a emergència social, el que no

farem serà adquirir un per 

postureig, en necessitem més 

En el judici contra ERC pel cas 

Decathlon hi ha un component 

de rancúnies personals per les

dues parts que no tenen res a

 veure amb la política

1
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Salvador Xicola. Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Fiscalitat del treball a distància

La crisi provocada pel COVID-19 ha portat com a conseqüència la ge-
neralització del treball a distància a Espanya. Convé conèixer algunes 
conseqüències fiscals del teletreball:

1. Lliurament de mitjans, equips i eines
La dotació i manteniment per part de l’empresa de tots els mitjans, 
equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat origina 
una renda per al treballador, i a l’efecte de l’IRPF tindria la consideració 
de rendiment del treball subjectes a retenció o ingrés a compte.

2. Abonament i compensació de despeses
Estaríem davant quantitats lliurades per l’empresa en metàl·lic per a 
compensar determinades despeses en els quals el treballador incorre a 
casa, amb motiu del desenvolupament de la seva activitat laboral, com 
pot ser la llum o la connexió a internet.
2.1. Conseqüències fiscals per al treballador
En funció de la consideració que se li doni existirà o no obligació de 
tributar.
a) Si és un rendiment del treball dinerari: en aquest cas, arribem a la 
mateixa conclusió que en l’apartat 1.
b) Si és un reemborsament de despeses al treballador: si tal compensa-
ció es limita a reemborsar als empleats per les despeses ocasionades 
per aquesta utilització en el desenvolupament del seu treball cal afirmar 
que no comporta per ells un supòsit d’obtenció de renda.
2.2. Conseqüències fiscals per a l’empresa
Seran deduïbles a l’Impost de societats les despeses en els quals in-
corri per a compensar als seus empleats per l’ús professional, sempre 
que es compleixin amb una sèrie de requisits de caràcter comptable, 
documental, etc.

3. Residència fiscal
També ens preguntem sobre els treballadors deslocalitzats pel teletre-
ball, és a dir, on ha de tributar el sou del treballador: al país on teletreba-
lla, en el de l’empresa o en tots dos.
En la legislació espanyola la residència fiscal es determina en virtut de 
si concorre algun dels següents criteris:
a) Permanència de més de 183 dies, durant l’any natural, en territori 
espanyol.
b) Que radiqui a Espanya el nucli principal o la base de les seves activi-
tats o interessos econòmics, de manera directa o indirecta.
Així mateix, existeix una presumpció consistent en què el contribuent té 
la seva residència fiscal a Espanya quan, de conformitat amb els criteris 
anteriors, resideixi habitualment a Espanya el seu cònjuge no separat 
legalment i els fills menors d’edat que depenguin d’aquell.
En la mesura en què es doni qualsevol de les circumstàncies assenyala-
des, el treballador serà considerat contribuent de l’IRPF i tributarà en 
aquest impost per la seva renda mundial, amb independència del lloc on 
s’hagin produït les rendes i qualsevol que sigui la residència del pagador 
d’aquestes, sense perjudici de les particularitats que, per a cada tipus 
de renda, s’estableixin en els Convenis.

Acord entre Microbank i el 
govern de Mollet per l'impuls 
de projectes innovadors

FINANÇAMENT ES CREA UNA LÍNIA DE FINANÇAMENT D'UN MILIÓ D'EUROS

MOLLET. MicroBank, el banc social 

participat íntegrament per Cai-

xaBank, i l'Ajuntament de Mollet 

han signat un conveni de col·labo-

ració per facilitar, per una banda, 

la liquiditat a persones emprene-

dores i microempreses afectades 

per la crisi de la Covi-19, i per altra 

banda, el finançament de projec-

tes empresarials amb caràcter in-

novador mitjançant microcrèdits. 

Amb la signatura d'aquest acord, 

s'estableix una línia de finança-

ment d'1 milió d'euros.

MicroBank posa a disposició 

una nova línia de finançament 

destinada a persones autònomes 

i microempreses amb la finalitat 

d’atendre necessitats derivades 

de la Covid-19, que compta amb el 

suport del Fons Europeu d’Inver-

sions. 

Igualtat d'oportunitats
En aquest sentit, l'acord vol pro-

moure l'autoocupació i incentivar 

l'activitat emprenedora, afavorint 

la igualtat d'oportunitats entre ho-

mes i dones, nous residents, perso-

nes amb discapacitat i amb especi-

al atenció als col·lectius en situació 

de vulnerabilitat. Com a novetat a 

nivell comarcal, el conveni inclou 

els Microcrèdits d’Innovació adre-

çats a microempreses que tinguin 

un projecte innovador.

Les persones beneficiàries se-

ran professionals autònoms i mi-

croempreses amb menys de deu 

treballadors i una facturació anual 

inferior a dos milions d'euros. Els 

projectes han de tenir un pla d'em-

presa i l'informe favorable de via-

bilitat elaborat per l’Ajuntament 

de Mollet del Vallès a través de 

MolletHub.

En virtut d'aquest conveni, 

l’Ajuntament de Mollet promou-

rà la detecció de les necessitats 

de finançament, amb la finalitat 

d’incentivar l'autoocupació i l'es-

tabliment, consolidació o ampliació 

de microempreses i negocis d'autò-

noms. 

COMERÇ

LIDL reobre el 

supermercat a 

Can Borrell 

MOLLET. Lidl ha inaugurat la seva 

nova botiga, situada al carrer de 

Francesc Ferrer i Guàrdia, 24-28 

després de la renovació integral de 

l'establiment que tenia en el ma-

teix emplaçament. Per a això, ha 

invertit 4,3 milions d'euros en to-

tal per a la seva construcció i equi-

pament. Segons fonts de la cadena, 

l'obertura ha generat 17 nous llocs 

de treball per a una plantilla de 32 

empleats, a més d'ocupació indi-

recta després de la contractació de 

diverses empreses locals. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Correos oferirà

assegurances de 

Mapfre a Mollet

MOLLET. Correos i Mapfre han sig-

nat un acord de col·laboració per 

el què Correos promocionarà a 

les seves oficines assegurances de 

Mapfre, que es gestionaran poste-

riorment amb els interessats a 

través de la xarxa comercial de la 

asseguradora. L’oficina de Correos 

de Mollet del Vallès ha estat una de 

les escollides per començar aquest 

acord, que inicialment es farà no-

més a cinc-centes oficines de tota 

Espanya  i en funció dels resultats 

s’estendrà a la resta de l'Estat. 

TRIBUNALS

El judici a l'empresa 

Luis Simoes queda 

vist per sentència

MARTORELLES. El judici pels aco-

miadaments de 17 conductors de 

l’empresa logística Luis Simoes 

que prestaven servei per a aquesta 

companyia a la planta de Coca-Co-

la de Martorelles ha quedat vist 

per sentència, després de la seva 

celebració dijous passat. Els trans-

portistes van ser acomiadats per 

la via d’un expedient de regulació 

per causes objectives, i van pre-

sentar una demanda per acomia-

dament improcedent que ara està 

pendent de la resolució judicial. 
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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
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El Baix Vallès perd un centenar 
d'autònoms i gairebé 200 empreses
BAIX VALLÈS. Els efectes de la cri-

si sanitària de la Covid s'han evi-

denciat durant el tercer trimestre 

d'enguany respecte al mateix perí-

ode de l'any passat. Al Baix Vallès 

aquesta evidència s'ha donat en el 

nombre total de treballadors autò-

noms, el qual ha caigut en més d'un 

centenar passant dels 6.989 als 

6.863, segons el butlletí d'estructu-

ra productiva del tercer trimestre 

realitzat per l'Observatori-Centre 

d'Estudis del Vallès Oriental.

Per municipis, la reducció de 

treballadors autònoms més im-

portant l'han viscut Santa Maria 

de Martorelles (-5,6%) i la Lla-

gosta (-5,1%), seguides de Mo-

llet (-2,4%), Montmeló (-1,6%) i 

Montornès (-1,2%). Per contra, 

Martorelles ha estat l'únic poble 

baixvallesà on la xifra d'autònoms 

ha incrementat respecte al mateix 

període de l'any passat (+1,3%). 

Mentre que a Sant Fost no s'ha re-

gistrat cap variació.

La caiguda també ha estat nota-

ble pel que fa al nombre de centres 

de cotització. Segons aquest ma-

teix estudi, els municipis que con-

formen la subcomarca han perdut 

184 empreses respecte al tercer 

trimestre de l'any passat. Aquesta 

tendència a la baixa és compartida 

en tot el territori, sent Santa Maria 

de Martorelles i Parets els munici-

pis on la pèrdua d'empreses ha es-

tat més acusada, amb un 21,10% 

i un 9% respectivament. Pel que 

fa a Montmeló la destrucció en el 

nombre d'empreses ha estat del 

6,39%, seguida de Martorelles 

(-5,7%); Montornès (-5,1%); Mo-

llet (-4,9%); la Llagosta (-3,8%) i 

Sant Fost (-2,9%).

El fet que l’estructura empresa-

rial a la subcomarca està encapça-

lada per la microempresa, també 

influeix en la capacitat de resposta 

que poden tenir davant el context 

de crisi, segons aquest estudi. Així, 

el 80,6% de les empreses al Baix 

Vallès tenen menys de 10 treballa-

dors, el 15,9% tenen entre 11 i 50, 

el 3% entre 51 i 250 i el 0,3% més 

de 250 treballadors.

Repunten els assalariats
Per contra, contraresta aquest des-

cens la xifra de persones assalaria-

des, la qual ha registrat un lleuger 

augment si es compara amb la del 

tercer trimestre de l'any passat. 

Així, la dada actual és de 33.468 

treballadors per compte d'altri, 

un 0,48% més que l'any anterior. 

Aquest increment ve donant prin-

cipalment per l'augment d'un 28% 

en el nombre de treballadors as-

salariats a Martorelles, el més alt 

registrat aquest tercer trimestre 

en el conjunt del Vallès Oriental. 

Una pujada que també s'ha regis-

trat, però en menor escala, a Mo-

llet (0,1%) i a la Llagosta (0,9%). 

Mentre que la resta de municipis 

han perdut teixit productiu. El més 

destacat és Santa Maria (-18,5%), 

seguit de Sant Fost (-5,9%), Mont-

meló (-3,7%), Parets (-2,5%) i 

Montornès (-2,5%).

La pèrdua més important d'as-

salariats al Baix Vallès s'ha do-

nat en el sector de la construcció 

(-8,8%), seguida del sector serveis 

(-1,2%). Per contra, el sector in-

dustrial ha registrat un increment 

d'assalariats (2,6%), donats en la 

seva majoria per l'increment de 

treballadors per compte d'altri 

registrat a Martorelles. Mentre pel 

que fa als autònoms, el sector més 

perjudicat ha estat el de l'agricul-

tura.

Les xifres a la comarca
Pel que fa al conjunt del Vallès Ori-

ental, la pèrdua d’activitat, fruit de 

l’impacte de la Covid-19 al mercat 

de treball de la comarca, segueix 

sent greu, amb una pèrdua de 

1.975 llocs de treball respecte al 

tercer trimestre del 2019. També 

ha disminuït amb força el nombre 

TEIXIT PRODUCTIU MARTORELLES ÉS L'ÚNIC MUNICIPI BAIXVALLESÀ QUE INCREMENTA EN NOMBRE D'ASSALARIATS I AUTÒNOMS RESPECTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

d'empreses, registrant-se un des-

cens de 769 empreses (-6,20%).

Amb tot, segons destaca aquest 

balanç, respecte al trimestre an-

terior les dades han mostrat certa 

recuperació, ja que el segon tri-

mestre encara estava molt afec-

tat pel confinament i l’aturada de 

l’activitat derivada dels primers 

estats d’alarma que es van patir 

entre març, abril i part del mes de 

maig. Malgrat tot, la situació està 

ben lluny de la de fa un any. 

Diagnosi

El Consell Comarcal iniciarà els propers 

dies l'estudi sobre la bretxa digital a 

les empreses de la comarca. L'executi-

va de la Taula Vallès Oriental Avança 

(TVOA) ha donat llum verda al qüestio-

nari que es distribuirà els propers dies 

a empreses de tots els sectors, excep-

te comerç i administració pública, i que 

vol aconseguir una mostra d'almenys 

400 empreses. L'estudi està previst 

que acabi al desembre d'enguany.

UN ESTUDI ANALITZARÀ 
LA BRETXA DIGITAL A 
NIVELL COMARCAL
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OPINIÓ

La setmana passada es donava a conèixer la denúncia que un veí de Mollet havia 

interposat contra l'Ajuntament per les dificultats que posava el Consistori per 

poder-se empadronar a la ciutat. Inscriure's al padró és un dret i un deure de la 

ciutadania, que amb aquesta acció pot assolir la condició política de ciutadà 

de Catalunya. Per la seva part, l’administració té l’obligació de garantir que es 

pugui exercir aquest dret. Persones que viuen rellogades, en infravivendes, i que 

no poden aportar el document per acreditar el seu domicili es veuen abocades a 

situacions de desamparament institucional que encara els fa més vulnerables. 

La lectura poc flexible de la normativa que fins ara està fent l'Ajuntament ha estat 

motiu de reiterades denúncies públiques d'entitats com Mollet Acull. Ara, amb 

un cas ja als jutjats, Podemos ha anunciat un compromís per donar solució a 

aquestes persones. De moment, però, el més calent encara és a l'aigüera. 

DRET A L'EMPADRONAMENT

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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ivim temps de pandèmia i d’una 

crisi sanitària extrema. Una crisi 

que està desembocant en pro-

blemes econòmics i socials molt 

greus i que haurem de revertir. Estic segur 

que la societat molletana –i la catalana en el 

seu conjunt- en sortiran reforçades.

Mollet viu, però una altra crisi. Una crisi 

política. Les finances locals estan molt toca-

des, el diàleg polític brilla per la seva absèn-

cia, i tenim un govern preocupat sobretot per 

sobreviure, que no pas perquè sobrevisqui la 

ciutadania en general. Tenim un Mollet atu-

rat, un Mollet amb un govern que no té rumb 

i que no pren decisions, mentre part del co-

merç agonitza i la indústria no remunta. Un 

Mollet que no fa de capital del Baix Vallès 

perquè es fan polítiques que no inclouen la 

resta de poblacions de la subcomarca.

La crisi política és forta, enquistada des de 

fa temps. L’alcaldia de la ciutat i el seu entorn 

estan bunqueritzats, sense escoltar el que 

passa a fora dels despatxos. I això no és bo. 

L’oposició política demana aire. El món econò-

mic demana aire. El teixit associatiu demana 

respir. Mollet necessita respirar i li costa.

Cal acabar amb el retrocés que a escala 

municipal tenim amb les llibertats en gene-

ral. En l'àmbit participatiu tenim uns plens 

on s’atempta en contra de la pluralitat po-

lítica (l’oposició no pot portar mocions de 

manera natural de temes locals). Es coarta el 

debat. Els serveis jurídics de l’Ajuntament es 

Mollet demana aire

V

ORIOL
LÓPEZ MAYOLAS

Regidor portaveu 

d'Ara Mollet ERC MES

fan servir com ariet en contra de l’oposició. 

La policia local identifica i persegueix ideolò-

gicament. I hi ha organismes de l’Ajuntament 

–o sigui de tots- que retiren informació (car-

tells) de llocs permesos.

Tot això ha d’acabar. No pot ser que tota 

una administració estigui al servei d’un go-

vern en aquests termes. Això demostra que 

hi ha por al carrer, al pensament crític i a la di-

ferència. No parlar ni dialogar amb qui pensa 

diferent és símptoma clar de debilitat.

Fa pocs dies un jutge ens absolia a mi ma-

teix com a regidor i a l’expresident del meu 

partit –ERC- d’injúries i calúmnies en contra 

de l’alcalde Monràs per haver parlat de te-

mes públics i importants i haver donat la nos-

tra opinió. Una sentència que clarifica molt 

clarament el dret que tenim des de l’oposi-

ció política de fer la nostra feina, de criticar 

i fiscalitzar allò que creguem convenient. 

Defensa la llibertat d’expressió i la llibertat 

d’informació en tot allò que és públic. I ens 

preguntem què hi fèiem nosaltres al jutjat? 

Doncs hi érem perquè molestem.

Voldria transmetre les gràcies a tantíssimes 

persones i les moltes entitats que ens han do-

nat suport i que en moments difícils han de-

fensat la llibertat. També cal parlar dels grans 

silencis d’alguns que han mirat cap a una altra 

banda. No els recriminem res, perquè la por 

és acceptable, però els demanem que pensin i 

que es rebel·lin en contra d’una manera de fer 

que ha d’acabar d’una vegada per totes. El des-

gastat govern del PSC i Podemos és sustentat 

per Ciutadans i per Junts per Mollet.

Prou silenci. Cal reaccionar. A Mollet li cal una 

sotragada i és la societat civil i la política qui l’ha 

de fer. Perquè Mollet es mereix molt més. Per 

això lluitaré com a regidor des del principal 

grup de l’oposició, des d’Ara Mollet ERC – MES.

aig conèixer el significat d’amnis-

tia quan aquest mot anava lligat 

al de llibertat i al d’estatut d’au-

tonomia, que amb l’afegit, i poc 

recordat, de coordinació amb les 

organitzacions democràtiques dels altres 

pobles de l'Estat espanyol conformaven els 

quatre punts fundacionals de l’Assemblea de 

Catalunya. L’amnistia de 1977, que benefi-

ciava els presos polítics antifranquistes, va 

comportar també la impunitat per als seus 

botxins, torturadors i repressors, que es van 

mantenir en diferents nivells de l’estructu-

ra de l’Estat; hi va haver una certa neteja a 

l’exèrcit però no a la policia, la judicatura ni 

altres estaments. Des d’aleshores aquests 

elements de l’estat profund s’han mantingut 

i reproduït i ara mostren, desvergonyida-

ment, la seva ideologia als parlaments, als 

carrers i a determinada premsa.

Confrontar la sentència judicial de cent 

anys de presó per als líders socials i polí-

tics catalans amb l’absolució de la cúpula 

dels Mossos d’Esquadra pels mateixos fets 

evidencia, encara més, el caràcter venjatiu 

V

AMNISTIA

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

de la primera. Una revenja propiciada per 

la incapacitat de l’Estat d’evitar el desa-

fiament que van suposar  les urnes de l’1 

d’octubre de 2017 i que continua, encara, 

amb la repressió i les detencions arbitrà-

ries de centenars d’opositors, basades so-

vint en fabulacions policials. 

En aquesta darrera dècada les crisis s’han 

anat acumulant: l’econòmica, la climàtica 

i ara la crisi pandèmica i la seva erràtica 

gestió. En aquest temps les desigualtats i el 

malestar social s’han aguditzat i els estàn-

dards democràtics s’han deteriorat.  Per sor-

tir d’aquest pou cal canviar de model econò-

mic i social, apostar per l’economia ecològica 

i prendre mesures que reforcin els serveis 

públics, que garanteixin el dret a l’habitatge i 

uns ingressos bàsics per a tothom. 

A la crisi econòmica i social cal sumar-li 

la de model d’estat que el procés sobiranis-

ta català ha deixat al descobert. Aquest llarg 

conflicte polític només té solució per la via 

democràtica i la coordinació i col·laboració 

entre les organitzacions socials i polítiques 

que volen resoldre’l. L’amnistia per als pre-

sos polítics, els exiliats i la resta de represa-

liats seria un bon punt de partida.

araules del Papa Francesc en la 

seva encíclica Fratelli tutti: "No 

fa falta dir perquè serveix el di-

àleg. En tinc prou de pensar què 

seria el món sense aquest diàleg 

pacient de tantes persones generoses que 

han mantingut unides famílies i comuni-

tats.” La situació política de Catalunya, víc-

tima d’un procés injust és una resposta. I la 

resposta és creativa, un poema històric de 

la germanor dels pobles. Un poema escrit 

amb el llenguatge popular de manifesta-

cions festives, de pancartes del dolor del 

cor amb llaços grocs d’amistat del jardí de 

la natura arrencats dels carrers per l’odi a 

la llibertat. Un poema rubricat amb llàgri-

mes i recitat amb la joia de ser catalans. La 

política espanyola no ha llegit la poesia ca-

talana de l’amor del poble al seu país i els 

esforços per esborrar aquesta poesia del 

llibre de la història han estat estèrils per-

P

POESIA DEL POBLE, PEDAGOGIA DE CONVIVÈNCIA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

què la poesia de llibertat de Catalunya en 

les presons i en l’exili cada dia que passa 

té més lectors de casa i de fora. Dissorta-

dament, encara hi ha persones que no els 

hi agrada la poesia i l’esborren de la seva 

vida. El Papa Francesc ens alliçona sobre 

el comportament d’uns i altres. Diu en l’en-

cíclica esmentada: "Quan els conflictes no 

es resolen sinó que s’amaguen o s’enter-

ren en el passat, hi ha silencis que poden 

significar fer-se còmplices de greus errors 

i pecats. Però la veritable reconciliació no 

fuig del conflicte sinó que s’aconsegueix en 

el conflicte, superant-lo a través del diàleg 

i de la negociació transparent, sincera i pa-

cient. La lluita entre diversos sectors, sem-

pre que s’abstingui d’enemistats i d’odi 

mutu, insensiblement es converteix en una 

honesta discussió, fundada en l’amor i la 

justícia”. La poesia creativa és la paraula de 

la llibertat dels pobles.
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OPINIÓ

IMEC anuncia la seva en-

trada al Consell Econò-

mic i Social de Mollet del 

Vallès i això és una mos-

tra de bona salut de la nostra eina 

de concertació, però aquest és un 

llenguatge tècnic i llunyà així que 

vaig a traduir: els i les represen-

tants dels empresaris petits i mit-

jans volen treballar conjuntament 

amb la representació de la gent 

treballadora i amb la representació 

dels molletans i molletanes per mi-

llorar la nostra situació econòmica. 

I això sempre és una bona notícia.

L’origen del treball conjunt amb 

sindicats i empresaris a Mollet és 

ben llunyà i com totes relacions 

ha tingut moments d’alts i baixos, 

però s’ha mostrat com una bona 

forma de dissenyar polítiques de 

forma compartida. De fet l’any 

2001, se signava el primer acord 

per l'ocupació a la nostra ciutat i va 

ser el passat 2018 que signàvem un 

conveni per a la creació del Consell 

Econòmic i Social.

Actualment, participem d’aquest 

acord els sindicats més represen-

tatius a les empreses públiques i 

privades de la ciutat, Comissions 

Obreres (CCOO) i la Unió General 

de Treballadors (UGT), haig de 

recordar que aquesta condició la 

generem a les eleccions sindicals 

que es produeixen a les empreses 

del terme municipal, m’atreveixo a 

dir que conjuntament amb el mu-

nicipalisme, les eleccions sindicals 

són, sense dubte, la millor expres-

sió de la democràcia, i a més, avui 

en dia, amb les dificultats inherents 

al mercat de treball (precarietat, 

temporalitat, parcialitat, inestabi-

litat...), que gent treballadora de-

cideixi fer un pas per representar 

a les seves companyes i companys 

davant l’empresa és un gest de soli-

daritat i valentia dels que hauríem 

d’estar sempre agraïts/des. Conti-

nuo, també hi participa l’Agrupació 

d’Industrials del Baix Vallès, una 

associació d’empresaris que no és 

patronal com a tal, però que coneix 

la realitat dels nostres polígons in-

dustrials més propers, i ara PIMEC, 

la patronal de la petita i la mitjana 

empresa.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès 

va aprenent segons avança l’acord 

què és això de la concertació, i és 

que s’ha de tenir en compte que 

el govern municipal, amb aquesta 

eina, renuncia a dissenyar i aplicar 

en solitari les polítiques en matèria 

d’ocupació, promoció econòmica, 

turisme..., ja que ha de ser aquest 

Consell qui les debati, les dissenyi i 

les impulsi. Evidentment, el govern 

municipal les ha d’aplicar i poste-

riorment rendir comptes. Encara 

que a priori pot semblar una ges-

tió més complexa, si bé l’inici de 

qualsevol projecte puc assegurar 

que així ho és, el desenvolupament 

és molt més estable i segur, ja que 

compta amb el consens de totes les 

parts que componem l’economia i 

el mercat de treball.

Per a aquesta tasca les parts po-

sem molt més del que rebem, però 

val la pena, aquesta eina, la con-

certació, ha estat d’èxit a països 

del nostre voltant com Alemanya o 

França, i segurament la desindus-

trialització patida darrerament, o 

la precarització del nostre mercat 

de treball, no s’hagués produït si 

no s’hagués comptat amb nosaltres 

abans i si s’hagués comptat amb un 

espai de trobada i pacte. M’atrevei-

xo a dir que al govern central actual 

si hi ha quelcom que li està funci-

onant especialment bé és el diàleg 

social i la concertació, ja que de les 

mesures que millor estan funcio-

nant davant la crisi de la COVID són 

les pactades, com per exemple els 

ERTO. I cal recordar que el Govern 

de la Generalitat ha pogut impul-

sar la llei del Servei d’Ocupació de 

Catalunya o la llei de Participació 

Institucional que impulsen la con-

certació al nostre país. No serà per 

consens, poques forces polítiques 

són tan miops, o tant de part, com 

per refusar-ho.

Acabo comprometent-me a fer 

allò que fem millor la gent treballa-

dora: treballar. Treballar perquè la 

gent de Mollet tingui un millor fu-

tur del qual ara tenen. Si les parts 

pactem la concertació, obre camí.

ue la salut és el més im-

portant que té l'ésser 

humà, ho hem tingut 

sempre clar i molt més 

des que es va iniciar la pandèmia. Ara 

s’ha convertit en el tema principal de 

conversa, ens preocupa i sembla que 

alguns com les mútues privades han 

vist que poden treure rendibilitat de 

la nostra por, i ja tenen un 33% de 

clients i va en augment.

La guerra de preus entre les com-

panyies asseguradores, el deterio-

rament de l’atenció primària i la sa-

nitat pública en general conformen 

l’escenari perfecte que empeny 

cada cop a més gent a contractar 

assegurances privades amb la con-

vicció o falsa promesa que gaudiran 

d’una millor atenció sanitària.

Ara explicarem per què és falsa. 

Les mútues són un negoci i qualsevol 

negoci vol tenir guanys.  El seu guany 

està, com sempre, a la lletra petita, 

en què ens diuen que ens cobreix tot, 

consultes, proves, operacions, etc. 

per un cost mínim cada mes i sense 

límits ni de temps o quantitat.

La realitat és que si malaura-

dament necessites proves sí que 

tenen un límit en funció del preu 

o et cobren un complement, el ma-

teix passa amb les operacions, si té 

complicacions et cobraran comple-

ment per dia d’ingrés i, si no pots 

fer front a aquest pagament, et 

derivaran a la sanitat pública, així 

de clar. O sigui que estarem pagant 

una atenció mèdica dues vegades.

A les plataformes que defensem 

la sanitat pública ens preocupa 

i molt que la ciutadania tingui la 

percepció que ja és tard, que no po-

dem fer res. Quan va començar la 

pandèmia i estàvem confinats vam 

prendre consciència de la impor-

tància dels nostres sanitaris, que 

la tasca que duia a terme la sani-

tat pública no l’havíem reconegut 

prou i ara que hem hagut d'apren-

dre que una pandèmia mundial no 

és una qüestió de dies, que costarà 

molts mesos veure la llum, ara que 

veritablement veiem que el virus és 

greu i posa a prova tots els sistemes 

sanitaris del món, ara ens rendim.

Que el sistema pot millorar i 

molt? Sí. Que fan falta més facul-

tatius, infermers, investigadors i 

sobretot més CAPS i Hospitals? Sí. 

Que la gestió política no és segura-

ment la més adient? Sí. Però també 

és veritat que l’única solució és exi-

gir i lluitar per aquest sistema que 

és públic, que dóna les mateixes 

oportunitats a tothom indepen-

dentment del nivell adquisitiu i per 

això és igualitari i universal.

Des de la Plataforma del  Baix Va-

llès/Marea Blanca, volem fer una 

crida per lluitar, val la pena. Volem 

ser pacients/usuaris  i no clients, 

volem millorar i no vendre la Sani-

tat Pública, volem que les autoritats 

prenguin nota i facin la seva feina 

però sobretot volem dir a qui ens 

senti que no ens rendirem.

El pacte com a forma de govern

La salut no ha de ser un negoci mai

P

Q
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PLATA

Secretari General de 

CCOO al Vallès Oriental, 

Maresme i Osona
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Plataforma en defensa de 

la sanitat pública del Baix 

Vallès /Marea Blanca

L’expert respon

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda
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LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
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Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
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Una arma contra 
els desnonaments: 
la poc coneguda Llei 1/2013

 

Ara fa uns dies, l’Ajuntament 
de Barcelona feia públiques 
unes dades veritablement es-
glaiadores respecte el nombre 
de desnonaments executats a 
la ciutat entre el passat 14 de 
setembre, data de represa de 
l’activitat judicial després de 
l’aturada obligada per la pri-
mera onada de la Covid-19, i 
el 23 d’octubre. En aquest breu 
lapse de temps, l’Ajuntament 
barceloní afirmava haver tin-
gut coneixement de 443 ordres 
judicials de desnonament que, 
en total, afectaven 1211 perso-
nes de les quals 463 eren me-
nors d’edat.

Aquestes dades descriuen a la 
perfecció un veritable drama 
humà i social que, per suposat, 
no es limita a la capital catala-
na sinó que afecta en diferent 
mesura a tot el territori, mos-
trant que les mesures aprova-
des per establir moratòries pel 
que fa als desnonaments han 
estat únicament un pedaç in-
suficient.

Una norma poc coneguda
El 14 de maig de 2013 es va 
aprovar una norma malaura-
dament poc coneguda que, 
en les presents circumstàn-
cies i amb la xifra de desno-
naments de nou a l’alça, pot 
resultar d’ajuda a les famílies 
que afronten el tràngol de la 
pèrdua de l’habitatge. 

Es tracta de la Llei 1/2013, ano-
menada de mesures per re-
forçar la protecció als deutors 
hipotecaris, reestructuració de 
deute i lloguer social.

Aquesta llei imposa, en el seu 
article 1, la suspensió durant 
11 anys (fins el 15/05/2024) 
dels llançaments (és a dir, el 
desallotjament de l’immoble) 
que afectin l’habitatge habitu-
al de persones i famílies en 
situació d’especial vulnera-
bilitat que acreditin determi-
nades circumstàncies d’insu-
ficiència de rendes. L’aspecte 
més interessant de l’article és 
que els supòsits «d’especial 
vulnerabilitat» són amplis i in-
clouen, per exemple, les fa-
mílies nombroses, les que in-
cloguin un menor d’edat, les 
unitats monoparentals, les 
víctimes de violència de gènere 
o, entre d’altres, deutors hipo-
tecaris majors de 60 anys o en 
situació de desocupació. 

Com dèiem, la definició d’es-
pecial vulnerabilitat que fa la 
norma és suficientment ampli 
per abastar diferents casuísti-
ques a les quals cal sumar el 
requisit d’insuficiència de ren-
des. Com a regla general s’es-
tableix que els ingressos de la 
unitat familiar no pot superar 
el límit de 3 vegades l’Indica-
dor Públic de Renda d’Efec-
tes Múltiples (IPREM) anual 
de 14 pagues que, de moment, 
és de 7.519,59 €. Per tant, el 
límit d’ingressos de la unitat 
familiar és de 22.558,77€ amb 
diferents variacions en funció 
del nombre de fills a càrrec i en 
determinats supòsits de disca-
pacitat o malaltia greu.

Davant aquesta renovada i 
gravíssima situació d’emer-
gència que suposa l’actual 
allau de desnonaments és 
important recórrer a tots els 
recursos legislatius al nostre 
abast per aturar aquesta altra 
pandèmia de pèrdua d’habi-
tatges i exclusió social. 
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Les 24 Hores d'AutomobilismeEl CEVO ajorna les competicions
Els dies 3, 4 i 5 de setembre de 2021 el Circuit 
de Barcelona-Catalunya acollirà una de les seves 
proves més valorades i sòlides del calendari 
any rere any: les 24 Hores de Barcelona 
d'Automobilisme. 

Els calendaris del futbol-7, l'handbol i el voleibol del Consell Esportiu 
del Vallès Oriental (CEVO) estan en pausa fins que es reprenguin les 
competicions "en el moment en què les circumstàncies permetin 

iniciar les competicions", ha informat el CEVO,  que afegeix: "Queden 

ajornades fins l'aixecament de les limitacions i restriccions". 

BAIX VALLÈS. Des del divendres 
passat, els clubs i gimnasos baix-
vallesans estan totalment aturats, 
fent cas a les mesures de la Gene-
ralitat per evitar la propagació de 
la Covid-19, que impedeix l'acti-
vitat esportiva en l'àmbit català. 
Això sí, amb resignació, han tor-
nat a fer reunions telemàtiques, 
xerrades virtuals i planificacions 
d'esport individualitzat, veient 
que la situació pot perllongar-se 
més que els quinze dies decretats. 

Excepte la Concòrdia, de la Se-
gona Divisió estatal, i el DM Group 
Mollet, de la Lliga EBA, que per-
tanyen a lligues estatals, la resta 

POLIESPORTIU  CLUBS I GIMNASOS ESPORTIUS TENEN LES INSTAL·LACIONS TANCADES DES DEL PASSAT DIVENDRES

han tornat a un confinament es-
portiu. "Ens van dir quinze dies, 

però veient que la situació pot 

ser encara més llarga, hem de 

fer reunions amb pares i mares 

per planificar sessions virtuals 

amb la nostra base", admet el 
president de la UE Molletense, 
Kiko Montoya. 

L'Atletisme Montornès, que es 
va quedar sense la Mitja Montor-
nès, té la seva activitat concen-
trada en xerrades virtuals, però 
sense cap objectiu clar. "Hi ha 

moltes converses telefòniques, 

però encara que s'entreni quin 

objectiu hi ha? Quina és la mo-

Sense entrenaments i resignats
cd concòrdia

tivació per competir? Nosaltres 

fem esport per fer salut, però es 

tracta que som un esport com-

petitiu", admet el responsable, 
Esteban Giménez. 

L'aturada esportiva ha fet mal 
als gimnasos esportius, que veuen 
com tornen als entrenaments vir-
tuals. "Vaig fer una despesa de 

6.000 euros per condicionar el 

meu gimnàs, i ara ens tanquen 

un altre cop. Dijous passat vaig 

donar la meva última classe fí-

sica amb la mateixa alegria de 

sempre, però amb el cor tren-

cat", diu el responsable del Lee 
Young, de Parets, José Luis Estu-

ENTRENAMENT  La Concòrdia i el CB Mollet A, unics equips que poden

lyp

SENSE ALUMNES  José Luis Estudillo sense alumnes al seu gimnàs

dillo, que confia en una solució: 
"l'esport és salut, si no venen 

al gimnàs estan al carrer o al 

parc tots junts". Mateixa situa-
ció té el Club Karate Montornès, 
que ha demanat una autorització 
per poder entrenar els seus es-
portistes, d'àmbit estatal: "Hi ha 

competicions que se segueixen 

celebrant, fora de Catalunya. 

Hem demanat un permís, però 

això és lent. Ara per ara, seguim 

tancats", raona un dels membres 
del club, Aitor Pérez. 

Tots els clubs coincideixen en 
afirmar que la tornada és del tot 
incerta.   jl.rordríguez b. 

Álex Sánchez s'entrena al 
carrer pel tancament esportiu

ATLETISME EL LLANÇADOR MOLLETÀ DEMANA QUE S'OBRIN LES INSTAL·LACIONS PER ALS ATLETES EN COMPETICIONS ESTATALS

MOLLET / PARETS. L'atleta Álex 
Sánchez és un dels referents es-
tatals en llançament de javelina, 
que des d'aquesta setmana s'ha 
vist obligat a entrenar fora de les 
instal·lacions esportives. El mo-
lletà, per tal de complir amb les 
restriccions de la Generalitat de 
Catalunya per evitar la propagació 
de la Covid-19, ha hagut de fer els 
seus exercicis amb barres enmig 
del carrer, concretament al carrer 
Salvador Espriu, de Mollet, just 
davant d'un local dels seus pares. 

L'esportista, que és monitor de 

Ca n'Arimon, ha rebut material 
del gimnàs molletà i del club on 
entrena als petits, l'Atletisme Pa-
rets. "Sense aquest suport seria 

impossible aconseguir material 

per entrenar. No puc perdre ni 

una setmana d'entrenament 

perquè em preparo ja per a 

la pròxima temporada", diu el 
molletà, que aspira al Campionat 
de Catalunya i Espanya en llança-
ment de javelina: "Estic en infe-

rioritat d'oportunitats amb els 

meus rivals d'altres comunitats 

autònomes, on poden entrenar. 

Jo no puc i per fer-ho, m'he de 

buscar la vida, sigui al carrer o 

en un aparcament, com faig a 

Terrassa, també".
El molletà va decidir aleshores 

entrenar al carrer de Mollet, amb 
una barra i diferents discos fent 
aixecament de pes. Ara per ara 
n'ha obtingut el suport de veïns 
de l'avinguda. "Sempre hi ha qui 

em mira i es para. Ho explico i 

ho entenen", diu Sánchez. 
El molletà admet que ja dijous 

passat s'esperava aquesta mesu-
ra restrictiva, tot i que comenta 
que s'ho va prendre "malament", 
però "amb resignació". A més, 
demana que les pistes munici-
pals d'atletisme de Mollet es pu-
guin obrir "encara que sigui un 

MOLLET. Júlia Marco, del Patinatge 
Artístic Mollet, fa un any que no 
competeix després d'haver signat 
el 2019 una de les seves millors 
campanyes en show petit amb l'or 
als World Roller Games, de Barce-
lona, i bronze a l'Europeu d'Itàlia. 
Pel que fa en individual, plata es-
tatal  i catalana. Amb 26 anys, la 
molletana enfila el tram final de 
la seva exitosa trajectòria però 
aquest 2020 s'està veient truncat. 

El primer estat d'alarma del 
març va endarrerir les competi-
cions catalanes, estatals i inter-
nacionals; en aquest segon, la Fe-
deració Catalana de Patinatge ha 
suspès totes les competicions del 
calendari català fins al 2021. "Tan 

sols queda pendent participar 

en l'estatal de finals de novem-

bre, ara per ara tota una incòg-

nita amb pavellons tancats i 

sense possibilitat d'entrenar", 
admet la patinadora Júlia Marco, 
qui explica la incertesa de la situa-
ció: "Sempre fem classificatoris, 

amb la territorial, la catalana i 

després l'estatal i internacio-

nal. Si no tenim el campionat 

català, no sabem quina selec-

ció farà la federació catalana, si 

potser ja decideix no anar... qui 

sap".
La patinadora molletana consi-

dera que la decisió de l'ens fede-
ratiu és correcte "per intentar 

preparar la temporada 2021". 
Tot i que amb pavellons tancats, 
"haurem d'entrenar en aparca-

ments o pistes descobertes", es 
lamenta Marco de les dificultats 
que travessen els patinadors per 
poder entrenar.  jl.r.b.

PATINATGE ARTÍSTIC

Júlia Marco, un 
any amb pals a 
les rodes

JÚLIA MARCO 

arxiu

ÁLEX SÁNCHEZ

aS

mínim d'hores a la setmana, o 

només un dia a la setmana, pels 

atletes que estem disputant 

campionats estatals".   jl.r.b.
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MOLLET. El DM Group Mollet es 

tornarà a vestir de curt després 

d'un mes des de l'últim partit ofici-

al, que va ser la derrota als quarts 

de final de la Lliga Catalana contra 

el Martinenc (78-82). Des d'ales-

hores, l'inici de la Lliga EBA s'ha 

ajornat fins a dues vegades i, fins 

i tot, en la segona es va reestruc-

turar la competició de la Conferèn-

cia C –dels equips catalans, balears 

i aragonesos–, passant de tres a 

cinc grups amb set conjunts. 

Aquest dissabte torna el bàsquet 

a la Plana Lledó, sense públic,  i en 

un derbi vallesà contra el Lliçà 

d'Amunt, que s'estrena en la ca-

tegoria. Els molletans hauran de 

fer rodar la pilota després d'haver 

superat els tests setmanals de la 

BÀSQUET | Lliga EBA L'EQUIP MOLLETÀ TÉ NOU CALENDARI EN EL GRUP C-4 AMB NOMÉS 7 EQUIPS

El DM Group inicia la renovada 
Lliga EBA contra el CB Lliçà

Covid-19 i amb un nou calendari  

del grup C-4. 

El nou calendari redueix el nom-

bre de jornades de la fase regular 

a dotze partits, un fet que dificul-

ta i tesiona la competició. El nou 

calendari preveu una setmana 

de descans cada quinze dies de 

competició. Aleshores, la pròxima 

setmana el CB Mollet visitarà el 

Consell Air Europa, de Palma de 

Mallorca, i la següent, descansa. 

En la quarta jornada, el Mollet viu-

rà un segon derbi comarcal, a casa, 

contra el Granollers. 

La resta d'equips del grup C-4 

són la UE Mataró, el CB Quart i el 

CB Almozara, de Saragossa. 

EN JOC Un partit d'aquesta temporada del CB Mollet a la Lliga Catalana 

CB MOLLET - LLIÇÀ D'AMUNT 
Dissabte, 7 - 18 h Mollet

Jéssica Rodríguez 
lidera el projecte 
femení del Sabadell

PARETS. La paretana Jéssica Ro-

dríguez ha acceptat, des de fa uns 

mesos, liderar el projecte femení 

d'un històric del futbol català, el 

Centre d'Esports Sabadell. L'es-

tructura masculina és un referent 

al futbol català i el seu primer 

equip milita a la Segona Divisió 

espanyola. El projecte femení vol 

igualar la fita i confia en l'experi-

ència de la paretana per fer-ho 

possible. 

Des del juny Jéssica Rodríguez 

treballa al camp sabadellenc com 

a directora esportiva i coordina-

dora del femení. La paretana, de 

tan sols 32 anys, té una àmplia 

experiència havent entrenat a la 

Xina, el Japó o Dinamarca, a més, 

de formar part com a futbolista 

en equips de renom, com ara Eu-

ropa, Espanyol, Sant Gabriel i Bar-

ça. "És un projecte il·lusionant i 
complicat. Hem de seguir amb 
la tasca de la base, ampliar-la 
i pujar el primer equip", admet 

Rodríguez, il·lusionada amb el 

nou projecte. 

FUTBOL

Monràs és membre
de l'Assemblea 
estatal de l'esport

MOLLET. La reunió de la Comisisó 

d'Esports i Ocis de la Federació 

Espanyola de Municipis i Provín-

cies (FEMP), celebrada el passat 

divendres via telemàtica, l’alcalde 

de Mollet Josep Monràs ha estat 

elegit per representar aquesta co-

missió a l’Assemblea General de 

l'Esport a Espanya. 

L’alcalde Josep Monràs ha va-

lorat aquest nou repte agraïnt 

"la confiança que la Comissió 
ha dipositat en mi amb aquest 
nomenament. Crec que l’esport 
és molt important per a la sa-
lut i la transmissió de valors i 
intentaré aportar a l’Asamblea 
General del Deporte aquesta 
idea i tot el meu coneixement 
del món de l’esport”.

El passat mes de maig, Josep 

Monràs va ser reelegit per formar 

part de la Comissió d'Esports i Oci  

de la Federació Espanyola de Mu-

nicipis i Províncies (FEMP) per la 

seva condició d’alcalde de Mollet i 

per la seva trajectòria i vinculació 

en el món de l’esport. 

POLIESPORTIU
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fnMONTORNÈS. Francisco Nieto, de 

49 anys  i veí de Montornès, pu-

blicada des de fa una dècada cada 

inici de temporada un rànquing 

amb els clubs de futbol del Vallès 

Oriental, que competeixen en la 

Federació Catalana de Futbol. La 

llista és tota una referència per a 

equips i aficionats del futbol va-

llesà. El montornesenc ho publi-

ca mitjançant la seva pàgina web 

(www.Culiblanco-futbol.com), que 

també fa més de deu anys que edi-

ta explicant curiositats del futbol o 

fent seguiment d'esdeveniments. 

"Acostumo a esperar a l'octu-

bre o al novembre per publicar 

perquè agafo les dades oficials 

de la Federació Catalana de Fut-

bol, només faig la classificació 

amb equips federats", adverteix 

Nieto, que ja ha publicat la de la 

temporada 2020-2021. La llista 

d'aquesta campanya compta amb 

els 48 equips federats i per fer el 

rànquing atorga una puntuació 

per cada categoria, des de l'equip 

sènior fins als prebenjamins. La 

puntuació només suma un màxim 

de 13 equips, tan sols un sènior i 

dos equips de base per categoria, 

des de juvenil fins a prebenjamí. 

Tot això, va començar arran una 

consulta amb la Federació Catala-

na de Futbol: "Vaig començar a 

fer-ho perquè quan el meu fill 

era petit, volia saber el nivell 

dels equips. Mai es pot valorar 

la feina dels directius i entre-

nadors, que és moltíssima, però 

vaig pensar que potser hi ha 

equips petits que fan molt bona 

feina", explica l'estudiós.

Des d'aleshores, la seva classifi-

cació és seguida per milers d'afici-

onats i, fins i tot, elabora una clas-

sificació de la comarca d'Osona 

FUTBOL  EL MONTORNESENC FRANCISCO NIETO ELABORA UNA LLISTA AMB LES CLASSIFICACIONS

Un rànquing determina els millors 
clubs vallesans de la dècada 

i del futbol base català. "Des del 

2009 he acumulat uns 10 mili-

ons de visites al web, el millor 

any va ser el 2016 amb 1,6 mili-

ons de visites", diu.

El CF Mollet UE, millor vallesà
La classificació de Francisco Nie-

to té el rànquing per temporades 

i l'històric des que va començar 

fa una dècada al futbol vallesà. En 

el curs 2020-2021, el líder és l'EC 

Granollers, mentre que en l'his-

tòric, el millor és el CF Mollet UE. 

Des de fa tres campanyes, l'ECG 

lidera el rànquing per cursos, però 

segueix guanyant l'històric el Mo-

llet amb 4.815 punts i un marge de 

225 amb els granollerins. "Des de 

fa tres temporades el Granollers 

està escurçant la diferència en 

l'històric perquè l'ECG va pujar 

a la Tercera Divisió·, analitza Ni-

eto, que remarca la feina dels dar-

rers anys del CF Parets: "a pujat 

FRANCISCO NIETO Al bar del camp de futbol de Montornès

PARETS. Virgínia Ojeda, del Lee 

Young Parets, ha quedat campi-

ona d'Espanya de combat sambo 

2020. L'estatal va tenir lloc el 18 

d'octubre a Múrcia i Ojeda, de 47 

anys, va imposar-se amb rotun-

ditat. Ojeda havia de competir en 

categoria màster, però com que no 

hi ha participants en la seva fran-

ja dedat va fer-ho en la categoria 

sènior. "La seva victòria té més 

mèrit perquè va competir amb 

noies que teninen 20 anys més 

que ella", admet José Luis Estu-

dillo, responsable del Lee Young 

Parets, que remarca la feina d'Oje-

da al gimnàs. El combat sambo és 

una modalitat d'art marcial rela-

cionada amb la defensa personal, 

que Ojeda és tota una referent. 

SAMBO  S'IMPOSA AL CAMPIONAT D'ESPANYA A MÚRCIA

Virgínia Ojeda, campiona 
estatal de combat sambo

VO

VIRGÍNIA OJEDA

Automobilisme  SE CELEBRA LA CURSA AL CIRCUIT VALLESÀ

Chaves i Ramos, campions del GT Open

El Circuit de Barcelona-Catalunya va viure una jornada dominical de 
moltes emocions fortes. Amb tot per decidir, l’International GT Open s’ha 
acomiadat de la temporada brindant un últim assalt molt igualat amb final 
dramàtic. Els premiats han acabat sent Henrique Chaves i Miguel Ramos, 
tots dos enrolats en el Teo Martín Motorsport, que també ha aconseguit la 
corona dels equips de l'International GT Open.

circuit
moltíssim i és que des de fa tres 

temporades ocupa el tercer lloc 

del rànquing per temporada, 

traient del podi al Cardedeu. En 

l'històric acumula 3.445 punts, 

al tercer lloc, tan sols 5 punts 

més que el Cardedeu, quart". El 

top-5 del rànquing històric és per 

les Franqueses (2.875), curiosa-

ment, els cinc clubs han trepitjat 

amb els seus sèniors, en els dar-

rers anys, la Primera Catalana, 

com a mínim.  

Més clubs baixvallesans
Al rànquing històric, hi ha altres 

clubs baixvallesans amb el 10è lloc 

de la Molletense (2.210); el 13è, 

del Martorelles (2.105); el 19è, 

del Montornès (1.650); el 20è, del 

Montmeló (1.650); el 24è de la 

llagosta (1.510); el 28è, del Sant 

Fost (1.465); el 30è, de la Lourdes 

(1.360); i el 38è, del Montornés 

Norte (215).   jl.rodríguez b.
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CULTURA
Els tallers de la Gent Gran de Montmeló, en línia
El casal de la Gent Gran de Montmeló atura els tallers presencials com 
a mesura de seguretat per la pandèmia i les activitats passen a ser 
virtuals. Els diferents tallers que es van iniciar a principis d'octubre 
es continuaran duent a terme mitjançant WhatsApp o YouTube, o a 
través de dossiers que les persones usuàries han d'omplir i presentar.

Xerrada al Petit Mir
Aquest divendres (17.30 h), el centre infantil 
Petit Mir de Montornès organitza la xerrada 
Dificultats de relació de 0 a 3 anys. S'hi tractaran els possibles conflictes que poden tenir els 
infants i es donaran eines per resoldre'ls.

EXPOSICIÓ  DES DE DIJOUS ES POT VISITAR 'EL MODERNISME I LES FLORS. DE LA NATURA A L'ARQUITECTURA' AL MUSEU ABELLÓ

La natura com a musa de l'art 
modernista, en una mostra al Museu
MOLLET. El Museu Abelló acull 
des de dijous l'exposició El Mo-
dernisme i les flors. De la natura a 
l'arquitectura. L’exposició mostra 
com entre finals del segle XIX i co-
mençaments del segle XX la natura 
va ser la gran musa i font d’inspi-
ració d’arquitectes i artistes dins 
del Modernisme. Es tracta d’una 
exposició itinerant, produïda pel 
Museu d’Art de Cerdanyola i el 
Museu d’Esplugues de Llobregat, 
amb el suport de la Diputació de la 
Barcelona, i que es podrà gaudir al 
museu molletà fins al 24 de gener.

La mostra s'estructura en qua-
tre àmbits diferents, el primer dels 
quals és La natura, la font de la 
inspiració, i on s'analitza el procés 
creatiu dels artistes per capturar la 
imatge de les plantes i les flors, de-
tallant com feien un estudi direc-
te del món vegetal com a exercici 
d’observació per tal de represen-
tar i immortalitzar en l’art decora-
tiva el model natural efímer.

El segon àmbit, L’obrador, la cre-
ació de les arts de la construcció, fa 
un recorregut per vuit arts apli-
cades a l’arquitectura –ceràmica, 
mosaic, ferro, pedra, estuc, mosaic 

hidràulic, vitrall i enguixat– i recull 
els diferents processos de creació 
que mostren com materials bàsics 
i senzills –el ciment, el fang, la pe-
dra o el vidre– esdevenien art, re-
creant o transformant el món ve-
getal dins l’escenari arquitectònic. 

En el tercer àmbit, L’arquitectu-
ra, el jardí urbà, s’ofereix un pas-
seig expositiu de flors i plantes que 
recreen un jardí gegantí i immuta-
ble a través de les arts aplicades 

als edificis, amb exemples repre-
sentatius com la fulla d’acant, el 
card de bosc, el pi, la margarida o 
el castanyer d’Índia.

Per últim, el darrer àmbit de la 
mostra és La ciutat, la natura per-
duda, que exposa la dificultat en la 
conservació de les arts aplicades 
a la construcció: "Quan desapa-

reix del seu espai original, que 

és l’arquitectura, l’art aplicada 

es transforma en un material en 

risc i habitualment desapareix. 

L’exposició vol també reivindi-

car el Modernisme local i la pre-

servació in situ del patrimoni 

representatiu de les ciutats en 

què va tenir més adeptes". 
Cal destacar, però, que el progra-

ma La Mirada Tàctil de l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de la Diputació 
de Barcelona, n’ha adaptat els con-
tinguts per fer accessible a la co-
munitat amb ceguesa o dificultat 
visual, qui disposaran de guions 
pels visitants amb macrocaràcter, 
escriptura braille i elements en 
relleu, per facilitar i comunicar 
aquells aspectes botànics, com a 
font d’inspiració, relatius a les es-
tructures arquitectòniques d’un 

edifici. Per a la comunitat sorda 
signant i oralista, es presenten 
codis QR vinculats al canal de La 
Mirada Tàctil a You Tube, on es po-
den visionar tots els continguts en 
llengua de signes i subtitulat.

En la seva estada a Mollet, l’ex-
posició es complementarà amb 
una sèrie de peces modernistes 
del fons del Museu Municipal Joan 
Abelló que tenen les flors i la na-
tura com a protagonistes. Aques-
ta selecció s’exposarà a la planta 
baixa, on també s’oferirà al públic 
familiar diferents propostes d’ac-
tivitats per fer a casa.

Com és habitual, al voltant 
d’aquesta exposició el Museu Mu-
nicipal Joan Abelló oferirà una sè-
rie d’activitats complementàries, 
que s’aniran concretant en funció 
de la situació sanitària. Concre-
tament està previst realitzar un 
taller de decoració amb flors na-
turals i un taller de vitralls. Aquest 
últim a càrrec d'Anna Santolaria, 
qui va participar a finals del 2019 
en la troballa a la catedral de Giro-
na del vitrall figuratiu més antic de 
Catalunya, que data de la primera 
meitat del segle XII. 

museu abelló

UN VITRALL PLE DE ROSES

ART VISUAL

Reinterpretació de 
la 'peça insonora' 
des del punt de 
vista d'una mare

MOLLET. El Museu Abelló ha rebut 
aquest dimarts en dipòsit una obra 
de l’artista Raquel Friera, tot ple-
gat emmarcat en el marc del Pla In-
tegral de les Arts Visual, amb què 
la Generalitat ha reactivat l’adqui-
sició d’art contemporani aquest 
2020. 

L’obra 4’33’’ de Raquel Friera 
és una reinterpretació de la famo-
sa peça musical titulada 4’33’’ del 
compositor nord-americà John 
Cage, també anomenada peça in-
sonora i composta íntegrament 
de silenci. En la versió que Raquel 
Friera realitza, es mostra l’experi-
ència contundent d’una mare que 
interpreta aquesta peça musical 
composta igualment íntegrament 
de silenci. L’obra forma part d’un 
cicle més ampli de performances 
que l’artista catalana ha anat expo-
sant, tant arreu de Catalunya com 
a l’Estat espanyol, on, sota el títol 
Feminizing Art History, reinterpre-
ta en clau feminista algunes per-
formances cabdals per a la com-
prensió de l’art al segle XX.

Amb aquesta peça, el Museu 
Abelló amplia el seu fons amb 
l’obra d’una artista dona. A més, 
Friera està vinculada a la ciutat de 
Mollet, on va realitzar un projecte 
sobre la mirada de gènere i el bino-
mi orient/occident en l’art a partir 
d’uns tallers amb un col·lectiu de 
dones del Centre Cívic de L’Era. 
Aquest projecte va formar part de 
l’Aparador (cicle Experimentem 
amb l’Art) l’any 2017.  

RAQUEL FRIERA

museu abelló

'Uns quants dies d'hivern', 
darrer llibre de Josep Serra
MOLLET. El molletà Josep Serra ha 
publicat enguany un nou llibre, 
que va presentar el passat octubre 
al Jardinet del Casal Cultural. Si bé 
la majoria de les seves obres havi-
en estat poemaris, en aquest cas ha 
apostat per un llibre de relats breus, 
alguns d'ells fins i tot molt breus.

Malgrat que els lectors hi tro-
baran històries diferents entre si, 
l'autor assegura que "el simbo-

lisme del llibre és la companyia 

que nens i adults necessiten". 
Els contes reflexionen "sobre la 

solitud, la mort, la por, la com-

panyia o les afectacions per si-

tuacions socials", explica Serra.

En aquest sentit apunta que al-
gun relat gira entorn de "com ex-

plicar als nens l'Alzheimer dels 

avis o la mort". Tanmateix, assegu-
ra que "no és un llibre trist", sinó 
que "vol ser un cant a la vida".

Les narracions inclouen il·lus-
tracions que han estat realitzades 
per Oriol Serra, fillol d'en Josep.

El relat inclòs a la contraportada
"Tenia un amic cargol que vivia 

al jardí i els creava un problema 

greu, sempre que en Tomàs hi 

anava a passar l'estona tornava 

brut de fang i amb els texans ben 

tacats d'herba. Calia empedrar 

LITERATURA  ESTÀ FORMAT PER RELATS BREUS QUE GIREN ENTORN DE "LA SOLITUD, LA MORT, LA POR O LA COMPANYIA"
josé ramírez

AL JARDINET  A la taula, Noemí Fernández, Josep Serra i Oriol Serra

tot el jardí!! Encara no s'adona-

ven que el problema del Tomàs 

no era l'herba del jardí sinó la so-

litud. El problema del Tomàs no 

era que tingués un amic cargol, 

era que no tenia amics, els grans 

s'estaven equivocant amb ell i 

l'herba del jardí sempre era mu-

llada". Per a relats com aquest, a la 
contraportada, Serra s'ha inspirat 
en la multitud de situacions com-
plexes que ha vist com a mestre.  
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REIVINDICACIONS  DESENES DE PERSONES ES VAN CONCENTRAR DISSABTE DAVANT DEL MERCAT VELL DE LA CIUTAT

Mobilització a Mollet per reclamar 
la reobertura dels espais culturals
MOLLET. Dissabte a les 20 h a l'exte-
rior del Mercat Vell de Mollet es van 
congregar desenes de persones per 
reclamar la reobertura dels espais 
culturals de Catalunya, reiterant el 
reconegut lema #CulturaSegura.

Cinta Moreno, actriu molletana 
membre de la companyia teatral 
La Copla de Wisconsin, va explicar 
que es tracta d'unes reclamacions 
sorgides de manera "espontània" 
i molt "autoorganitzades" sense 
un lideratge clar de cap entitat o 
persona: "Gent del món de la cul-
tura es va reunir a la Conselleria 
de Cultura el dia 29. Aquesta 
gent va decidir fer una convoca-
tòria una miqueta més gran pel 
dia 30 i avui –dissabte 31– es fa 
també en altres municipis i no-
vament a Barcelona".

En totes aquestes convocatòri-
es es va llegir el mateix manifest, 
que mostra "la profunda indig-
nació i desacord amb les mesu-
res presentades el 29 d'octubre 
per la Generalitat", que inclouen 
el tancament dels equipaments 
culturals i, per tant, l'aturada en 
l'activitat laboral de totes aquelles 
persones que hi treballen al sector.

"Sobre dades objectives es pot 
afirmar que el risc de contagi en 
un espai cultural és gairebé nul: 
per això n'exigim la reobertu-
ra", hi afegeix el manifest llegit a 
Mollet per Moreno i per Òscar Bre-
tau, nou professor de cant i teatre 
musical de La Tramolla.

L'actriu molletana va insistir 
que "està demostrat que als es-
pais culturals no hi ha hagut 
una incidència de rebrot com 
per tenir-los tancats, i creiem 
que la incidència per reduir la 

pandèmia serà molt petita. Vaig 
al metro i hi ha molta menys se-
guretat que quan he anat a veu-
re una obra de teatre o quan he 
estat com a actriu veient totes 
les coses que havia de fer la gent 
per entrar fins a la seva butaca: 

les dades, els gels, la temperatu-
ra, les butaques assignades per-
què no t'hagis de barrejar, les 
entrades i les sortides són es-
glaonades. Realment està súper 
controlat. La resta de coses que 
faig a la meva vida no estan gens 
controlada, i aquesta –el teatre– 
sí que està súper controlada".

Pel que fa als perjudicis per als 
treballadors, lamenta que "no te-
nim on agafar-nos ara mateix, hi 

ha gent que no cobra res des del 
març. Ens han deixat desempa-
rats. Els ERTOs per nosaltres? Ni 
de broma. No n'hem tingut". Tam-
bé explica que les companyies tea-
trals, per exemple, no cobren fins 
que no poden representar la seva 
feina: "Jo tinc una companyia pe-
tita i puc anar treballant a casa; 
això sí, fins que no ho ensenyi no 
ho cobraré. En el moment en què 
ja no hi ha bolos o les obres que 
s'havien d'estrenar s'han ajor-
nat, ja està. Si tanquen el lloc on 
treballem, no podrem menjar".

Moreno també va reivindicar 
que "la cultura és un bé essenci-
al" afirmant que "en un moment 
en què està tot fatal, el benestar 
emocional de les persones tam-
bé és molt important; anar al te-
atre, anar a un concert i anar al 
cinema et pot ajudar".

Pel que fa al manifest –signat per 
més de 2.700 persones i que esta-
va previst fer arribar a la Conse-
lleria de Cultura–, mostra la "des-

confiança amb els ajuts de 17,2 
milions d'euros mensuals" i es 
qüestiona: "Es compensarà tota 
aquella gent que no ha pogut ni 
cobrar l'atur des del març? El 
Govern té en compte el 100% de 
la gent afectada? És més, conei-
xen la seva situació?".

Per últim, el text informa de la 
creació a les xarxes socials de l'eti-
queta #Jotreballoencultura, amb la 
qual conviden els treballadors del 
sector cultural que expliquin pú-
blicament com els hi ha afectat el 
tancament laboral.

"Un mal inevitable"
La consellera de Cultura, Àngels 
Ponsa, va explicar dilluns als grups 
parlamentaris el tancament de l'ac-
tivitat escènica i els cinemes com un 
"mal inevitable" davant l'agreu-
jament dels indicadors sanitaris, 
però confirmava la partida extraor-
dinària de 17,2 milions en "ajudes 
directes" al sector "per cada mes 
d'aturada". Sobre la seva destina-
ció, va precisar que els diners s'in-
corporaran a les noves línies d'ajuts, 
permetran ampliar línies anteriors 
i que també "puguin cobrir algun 
àmbit que fins ara no ha tingut 
suport". Els nous ajuts es destina-
ran a cobrir despeses i a compensar 
la disminució d'ingressos.

A més a més, va anunciar que hi 
haurà una segona convocatòria 
d'ajudes a artistes que han vist 
aturada la seva activitat laboral; 
una nova convocatòria de creació 
d'ajuts a professionals tècnics; una 
convocatòria de suport als festi-
vals de música i teatre oberts actu-
alment; i també suport a les sales 
de concerts.   sergio carrillo

s.c.

DAVANT DEL MERCAT  Òscar Bretau i Cinta Moreno llegint el manifest

"Es pot afirmar que el risc

de contagi en un espai

cultural és gairebé nul: per

això n'exigim la reobertura"

CERTAMEN

En marxa el 26è 
Premi de Fotografia 
de Sant Vicenç

MOLLET. Ja s'ha obert la 26a edició 
del Premi de Fotografia Sant Vi-
cenç 2021, que enguany s'adaptarà 
al context de la pandèmia. Les fo-
tografies s’han d’enviar en format 
digital i l’exposició combinarà una 
petita part de l’exhibició en format 
físic i la resta en format digital.

Cada participant ha d’enviar les 
seves fotografies a cclamarineta@

molletvalles.cat, juntament amb el 
full d’inscripció disponible al web 
de l'Ajuntament. L’arxiu amb cada 
fotografia ha de tenir format JPG i 
el nom de l’arxiu ha de ser el títol 
de la foto. El veredicte es farà pú-
blic el 15 de gener de 2021, a les 19 
h, al Centre Cultural La Marineta 
i en directe també des de l’Insta-
gram Joventut Mollet. A l’acte as-
sistiran els participants premiats 
amb un acompanyant.

Els premis d'enguany seran 
bons per comprar al comerç mo-
lletà: 300 euros, 200 i 100 euros 
respectivament per als tres pri-
mers premis de la categoria Mo-
llet. En la categoria lliure hi haurà 
un premi únic de 250 euros. 

La regidora de Cultura, Mercè 
Pérez, apunta que “era un bon 
moment perquè aquesta edició 
pogués donar un cop de mà al 
comerç local”. 

CARTELL DEL CERTAMEN

dissabte 7

diumenge 8

divendres 6

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

Cel molt tapat, amb nuvo-
lositat compacte tot el 
dia, però amb ruixats 
només a primera hora. 
Temperatures màximes 
més baixes.

Pluges que tornaran a 
començar de matinada i 
que s’estendran pel país, 
més abundants al matí però 
no es descarten a la tarda.

Temps més estable, amb 
un matí assolellat i una  
tarda amb bandes de 
núvols alts sense més con-
seqüències.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 29 22ºC 10ºC 18ºC - 21 km/h SSW

DIVENDRES, 30 24ºC 9ºC 18ºC - 11 km/h SW

DISSABTE, 31 25ºC 8ºC 19ºC - 21 km/h WSW

DIUMENGE, 1 24ºC 10ºC 19ºC - 19 km/h ESE

DILLUNS, 2 24ºC 11ºC 18ºC - 21 km/h SE

DIMARTS, 3 20ºC 15ºC 17ºC 8,4 15 km/h ESE

DIMECRES, 4 16ºC 11ºC 14ºC 8 13 km/h NNE

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