
 ANY XX   Núm. 960 27 novembre 2020

Es preveu que les obres, amb un cost d'1,9 milions 
d'euros que pagaran els veïns, durin 18 mesos

Una comissió amb tècnics, regidors i veïns farà seguiment dels 
treballs, que comencen amb l'obertura del carrer de Pablo Neruda 6

URBANITZACIÓ DE CAN XEC, EN MARXA  

EQUIPAMENTS

Montornès Nord es queda sense 
serveis bancaris després del 
tancament del caixer del BBVA  11

LITERATURA

El montornesenc Arturo Padilla 
publica la novel·la de terror 'La 
casa del cementiri de cotxes'   19

CULTURA POPULAR

Les restriccions per la pandèmia 
obliguen a suspendre les festes 
de Sant Sadurní d'enguany  19

laura ortiz

25-N, DIA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DEL 
MUNICIPI  DISPOSARAN D'UN SERVEI GRATUÏT PER 
CANVIAR EL PANY DE LA PORTA DE CASA SEVA  3

COMERÇ

LA UNIÓ DE BOTIGUERS I L'AJUNTAMENT 
ESTUDIEN LA CREACIÓ D'UN SERVEI DE 
REPARTIMENT DE COMPRES A DOMICILI  8

sommontornes.cat

DIARI DE MONTORNÈS I BAIX VALLÈS

Menjar
beure&

21 a 23



dv, 27 novembre 20202

EN PORTADA

Gairebé la meitat de casos per 
violència masclista que es jutgen 
a Mollet queden sense sentència

MOLLET / BAIX VALLÈS. Menys del 10% dels 

casos sobre violència masclista que es van 

resoldre als jutjats del Vallès Oriental l'any 

passat van acabar amb una sentència. Per 

contra, gairebé la meitat van ser sobrese-

guts, és a dir, el procés penal es va aturar 

perquè el tribunal no va trobar indicis sufi-

cients de delicte. De fet, segons les estadís-

tiques judicials, els sobreseïments de casos 

de violència masclista en els darrers anys 

s'han disparat, una tendència que, segons 

els experts, té a veure amb la dificultat pro-

batòria de denúncies per maltractament 

psicològic –el 95% d'aquests casos són 

sobreseïts– però també amb la presència 

d'un corrent negacionista entre la judicatu-

ra molt lligat al discurs de l'extrema dreta.   

Aquesta és una de les dades de la Nota 

informativa d'estadística judicial sobre Vio-

lència masclista al Vallès Oriental correspo-

nent a l'any 2019, elaborada per l'Observa-

tori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal 

i l'Observatori de la igualtat de gènere de 

l'Ajuntament de Granollers, que s'ha pre-

sentat aquesta setmana en coincidència 

amb la commemoració del 25-N, dia contra 

la violència masclista. 

Segons l'informe, l'any passat, la major  

part dels procediments judicials per violèn-

cia de gènere al Vallès Oriental es resolen  

per sobreseïment provisional (el 45,32% 

a  Granollers i el 42,73% a Mollet). Aquest 

model de resolució implica no descartar 

que s’hagi comès un delicte, però consi-

derar que els indicis no són suficients per 

continuar el procés, així doncs un de cada 

dos procediments judicials s'acaben sobre-

seient. En alguns casos es produeix perquè 

la víctima  s'acull al seu dret a no declarar, 

tot i que a la comarca són els mínims, ja que 

no representarien ni l'1%. 

L’altra forma de resolució més freqüent 

és per elevació, és a dir, que el cas es passa a 

un òrgan judicial superior (el 41,91% a Gra-

Només el 7,27% de procediments per violència 

masclista resolts als jutjats de Mollet l'any passat 

van acabar amb una condemna per a l'agressor, un 

percentatge que baixa al 3,20% en el cas de Granollers

Resolucions dels 
procediments als jutjats del 

Vallès Oriental (2019)

Per sentència Per sobreseïment

Absolutòria Condemnatòria Lliure Provisional

Granollers      1,87%                3,20%     0,51%                45,30% 41,91%      7,16%

Mollet      1,45%                7,20%     2,62%                42,73% 36,34%      9,59%

BCN província      1,47%                4,87%     2,27%                40,97% 34,59%      15,82%

Catalunya      1,34%                12,54%     1,21%                39,38% 28,10%      17,43%

Per 
elevació

Altres

nollers i el 36,34% a Mollet). Finalment, els 

procediments que es resolen amb sentèn-

cia són molt menors i respecte a l’any pas-

sat s'han reduït: només es van sentenciar el 

5,11% dels casos als  jutjats  de  Granollers  

i d’aquest, un 1,87% amb sentència abso-

lutòria. En el cas de Mollet, el total de pro-

cediments resolts amb sentència van ser 

el 8,72% (12,39% l’any passat), un 1,45% 

amb sentència absolutòria i un 7,27% amb 

sentència condemnatòria.

Encarna Bodelón, professora de Filosofia 

del Dret de la Facultat de Dret de la UB i 

Doctora en Dret, especialitzada en temes 

de drets de les dones, alerta que els casos 

de violència psicològica "queden sistemà-

ticament arxivats però també passa amb 

molts maltractaments físics", un element 

de "desprotecció per a les dones perquè 

la majoria de denúncies no acabaran te-

nint una condemna". Bodelón, que va par-

ticipar en la presentació de l'informe, atri-

bueix aquest augment de sobreseïments al 

fet que, mentre que socialment hi ha molta 

més consciència de la violència masclista, 

en l'àmbit judicial "el discurs negacionis-

ta és més present, amb una  influència  

forta  de  l'extrema dreta", denuncia.

 

Més denúncies als jutjats
L'any passat es van presentar als jutjats de 

Mollet 386 denúncies per violència de gène-

re i als de Granollers, 833, unes xifres que, 

en conjunt, suposen un increment respecte 

a les dades de l'any anterior, i un augment 

molt notable respecte als fets que es de-

nunciaven fa deu anys. Amb tot, els casos 

que arriben als jutjats "són una part molt 

petita de la violència masclista", assegura 

Bodelón, entre altres coses perquè es deixa 

de banda la violència  psíquica, econòmica i 

sexual, i perquè la llei de 2004 només entén 

la violència de gènere en l'àmbit de la pare-

lla o l'exparella. A més, "només un 20% de 

les víctimes consideren l'agressió un fet 

delictiu i, d'aquestes, només el 26% ho 

denuncia", alertava Bodelón. i laura ortiz

Menys del 10% dels casos de 

violència masclista que es van

resoldre als tribunals de la comarca

van acabar amb sentència
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El canvi de pany de les 
llars de víctimes de 
violència de gènere a 
Montornès serà gratuït 
MONTORNÈS. Una de les necessitats 
que tenen les dones víctimes de la 
violència de gènere és sentir-se 
segures i protegides a casa seva. 
Amb aquest objectiu, l’Ajuntament 
de Montornès i la Unión de Cerra-
jeros de Seguridad (UCES) han sig-
nat un conveni per oferir, de ma-
nera gratuïta, a les dones víctimes 
de violència masclista el canvi de 
pany del domicili i evitar així que 
l'agressor hi pugui accedir.

El conveni ha estat una pro-
posta de Francisco Aznar, gerent 
d'Aluminios Montornès i mem-
bre de la UCES, establiment que 
s'encarregarà de fer els treballs 
de canvi de pany en els casos que 
hi hagi un mandat judicial. El cost 

d'aquesta operació, que té un 
preu mínim d'uns 120 euros en-
tre material i mà d'obra, serà as-
sumit íntegrament per Aluminios 
Montornès. "És una manera de 
col·laborar de forma altruista 

i ajudar les víctimes perquè el 
canvi de pany no suposi un càr-
rec econòmic més", deia Aznar. 

Montornès serà el segon mu-
nicipi de Catalunya, després de 

BAIX VALLÈS. La detecció de casos 
de violència envers les dones con-
firmats a l’Atenció Primària Metro-
politana Nord de l’Institut Català de 
la Salut s’ha multiplicat per 18 res-
pecte a l’any anterior. Així, enguany 
s'han detectat 399 casos, mentre que 
l'any passat només en van ser 22. Per 
territoris, d'aquests 399 casos de-
tectats, 101 s'han registrat al Vallès 
Oriental, 161 al Barcelonès Nord i 
Maresme i 137 al Vallès Occidental.

En el decurs del 2019 es va formar 
una comissió per abordar la violència 

La detecció de casos de maltractament 
a l'atenció primària es dispara enguany

l.ortiz

ACORD  El regidor Delgado (esq.) amb Francisco Aznar, d'Aluminios Montornès

Granollers que ho va fer fa quatre 
anys, que signarà aquest tipus de 
conveni amb la UCES, que ofereix 
aquest servei en el marc del seu 
programa de responsabilitat so-
cial corporativa, mostrant així el 
seu compromís amb la lluita con-
tra la violència de gènere.

Per la seva part, el regidor dele-
gat de l'Àrea d'Acció Social; Jordi 
Delgado, apuntava que "l'Ajun-
tament té la responsabilitat de 
buscar eines i mesures de pro-
tecció per a les víctimes com és 

el cas d'aquest acord", indicava 
el regidor. Del conveni, Delgado 
en destacava el fet que sigui una 
empresa local la que faci el servei. 
"Aquesta proximitat ens és pro-
fitosa perquè ens permet més 
celeritat a l'hora d'actuar", deia. 

En virtut del conveni presentat 
en el marc del 25-N, s'ha creat un 
circuit perquè un cop hi hagi una 
sentència en què s'autoritzi el canvi 
de pany, l'Ajuntament ho comuni-
carà a l'empresa perquè faci el tre-
ball el més aviat possible. ❉ l.o.

masclista envers les dones i criatures: 
“S’ha realitzat formació per als pro-

fessionals i s’han actualitzat proce-

diments i circuits al territori, que han 

estat clau per augmentar la detecció”, 
explica Gemma Falguera, responsable 
de l’ASSIR de la Metropolitana Nord.

També ha ajudat a incrementar la 
detecció de casos la incorporació en 
el seguiment de l’embaràs de la de-
tecció de la violència masclista i la 
incorporació de treballadores socials 
que ha permès fer el seguiment dels 
casos detectats.

Segons l'Institut Català de la Salut, la 
pandèmia està sent especialment difí-
cil per a les dones i les seves criatures 
que viuen en situacions de violència. 
Per aquest motiu, des dels diferents 
dispositius d’Atenció Primària es tre-
balla per identificar els possibles casos 
i poder avançar en el seu abordatge. 
Durant la primera onada de la pandè-
mia, davant la dificultat de fer visites 
presencials, les professionals sanitàri-
es utilitzaven altres eines, com les tru-
cades, videotrucades i visites en línia, 
per realitzar la detecció de casos. 

L'empresa local Aluminios

Montornès farà el treball 

quan hi hagi mandat judicial 

i n'assumirà el cost íntegre

Vídeo La violència 

immobiliària com a part 

de l’engranatge de les 

violències masclistes

BAIX VALLÈS. El col·lectiu Mollet Fe-
minista i la PAH Mollet Baix Vallès 
han forjat una aliança per denunci-
ar la invisibilització de la violència 
immobiliària que pateixen princi-
palment les dones. "A la PAH més 
del 50% de les famílies són mi-
grades i moltes monomarentals, 
un fet que les fa ser molt més 
vulnerables", explica Ana Mejías, 
de la PAH. Segons el moviment, les 
causes d'aquesta feminització res-
ponen a una situació de desigual-
tat en diferents àmbits de la vida 
quotidiana: bretxa salarial, preca-
rització de les feines d’atenció a les 
persones, jornades parcials amb 
sous precaris, etc. Així, els dos mo-
viments es trobaven el 25-N davant 
dels jutjats de Mollet en una acció 
per donar a conèixer aquesta reali-
tat. "Les violències que patim les 
dones són estructurals, també a 
nivell judicial", explicava Laura Vi-
llar, de Mollet Feminista, qui acusa-
va el sistema judicial de ser  "còm-
plice i executor de les violències 
que patim com a dones, també 
en l'àmbit de l'habitatge", deia. 
"Els jutges no tenen en compte 
el risc d'exclusió residencial que 
tenen les dones a l'hora d'aturar 
un desnonament, la llei de gène-
re no s'aplica... els jutjats són els 
que tenen el poder per prote-
gir-nos i no ho estan fent", opina-
va Mejías.

En el marc de la campanya, els 
dos col·lectius han enregistrat un 
vídeo per denunciar la violència 
immobiliària com una baula més 
de les moltes violències de què 
són víctimes les dones. ❉ l.o.

"Els jutjats tenen el 
poder per protegir 
les dones però no 
ho estan fent"

■ Del 14 de març al 22 de maig de 
2020, les atencions del Servei d'Infor-
mació i Atenció a les Dones de Mon-
tornès van augmentar un 80% respec-
te al mateix període de l'any 2019. Les 
consultes sobre violències masclistes 
es van incrementar un 200% durant el 
confinament. "Vam rebre més consul-

tes perquè durant el confinament les 

dones no podien anar als serveis di-

rectament", explica l'agent d'Igualtat 
de l'Ajuntament, Jose Gómez.  El Servei 
d'Informació i Atenció a les Dones ha 
atès prop de 800 dones de de la seva 
posada en marxa el 2013.

LES CONSULTES AL 
SIAD DE MONTORNÈS 
CREIXEN UN 200%
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La Immaculada pendent de noves proves CovidDescens dels casos de Covid a les aules

Els instituts i escoles del territori també han notat el descens de casos, 
després de setmanes amb xifres elevades de persones i grups aïllats. Així, 
aquest dijous al conjunt del Baix Vallès, hi havia 15 grups i 397 alumnes i 
personal docent confinats per Covid. D'aquests en destaquen els 4 grups de 
l'INS Marina, de la Llagosta, amb un centenar de persones confinades.

Després del brot detectat fa un parell de setmanes, la residència La 
Immaculalada de Mollet preveu realitzar aquest divendres noves 
proves Covid. La llar d'avis comptava aquest dijous amb 12 positius 
aïllats a la primera planta de la llar i tres més hospitalitzats. A banda, 
d'un nou positiu entre el personal amb un total de 3 infectats.

A l’Hospital de Mollet "es manté 

la desescalada de forma pru-

dent i continguda", segons va 
informar dimecres la Fundació 
Sanitària Mollet (FSM). A mitjans 
de setmana, el centre tenia 36 per-
sones ingressades amb Covid-19, 
11 menys que la setmana anterior 
i s’havien donat 40 altes, amb un 
total de 836 des d'inicis de la pan-
dèmia. A diferència de la setmana 
passada, també s'ha reduït la xifra 
de defuncions, passant de les 11 
de la setmana passada a 3. Amb 
tot, l'Hospital manté les mateixes 
mesures de seguretat que s'apli-
quen des de l'inici de la segona 
onada, a l’espera de veure si l’evo-

CAIGUDA GENERALITZADA DELS POSITIUS DETECTATS A LES ÀREES BÀSIQUES DE SALUT DEL TERRITORI

Continua el descens d'ingressos 
als hospitals de Mollet i Granollers

Mollet recuperarà el mercat 
ambulant el pròxim dimarts
MOLLET. Amb les noves mesures de 
reobertura i la baixada de l’índex 
de rebrot i de contagis a la ciutat, 
l'Ajuntament de Mollet ha anunciat 
que prepara la reobertura del mer-
cat no sedentari per al dimarts 1 de 
desembre. El mercat, que tornarà a 
instal·lar-se amb el 100% de les 
parades, muntarà al lloc on s'esta-
va fent fins ara, és a dir, les para-
des de fruita i verdura seguiran a 
l’avinguda de la Llibertat i el tèxtil 
i parament de la llar s'instal·laran 
als carrers Ramon Casas, de les Or-
didores i avinguda de Rabassaires. 
Des de l'Ajuntament adverteixen 
que caldrà seguir les mesures de 
seguretat marcades per a l’autori-

tat sanitària i recorden que l’ús de 
la mascareta és obligatori.

Reobertura d'equipaments
Pel que fa als equipaments muni-
cipals, aquest dilluns les instal·la-
cions esportives i el complex de 
Ca n’Arimon també van reprendre 
l’activitat, aplicant les mesures 
sanitàries pertinents. Per la seva 
banda, els centres cívics i cultu-
rals no poden realitzar activitats 
que impliquin presencialitat, per 
aquest motiu les inscripcions cur-
sos i tallers es posposen fins al 
2021. Mentres que la biblioteca ha 
reobert amb el 50% d'aforament, 
el mateix que el Museu Abelló.

CA N'ARIMON I ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS OBERTS AMB LÍMITS

lució segueix a la baixa. 
Pel que fa a l'Hospital General de 

Granollers tenia aquest dimecres 
78 persones ingressades que han 
donat positiu de Covid-19, 6 ma-
lalts menys que fa una setmana. 
Amb tot, aquests darrers 7 dies el 
centre ha hagut de lamentar 8 de-
funcions, que suposen 170 acumu-
lades des de l'inici de la pandèmia. 
Pel que fa als malalts que han su-
perat la malaltia, l'Hospital acumu-
la 951 altes, de les quals 26 s'han 
produït aquesta setmana.

Les dades a les ABS
Respecte a les Àrees Bàsiques de 
Salut (ABS) del Baix Vallès, per pri-

mer cop en les darreres setmanes 
totes han registrat un descens pel 
que fa al nombre de positius detec-
tats amb Covid. L'ABS de Montor-
nès-Montmeló és on la caiguda ha 
estat més important amb 51 casos 
menys que fa set dies, quan se'n 
van detectar 109. 

Pel que fa al risc de rebrot al con-
junt de la subcomarca, aquest di-
jous era de 326 punts, un 63% més 
baix que el registrat a principis de 
més de novembre quan se situava 
en els 884 punts. 

Tot i així, aquesta dada continua  
estant per sobre de la mitjana ca-
talana que segons dades de Salut 
dijous era de 256 punts.  

Mollet i la Llagosta, els municipis 
on costa més doblegar la corba
BAIX VALLÈS. Aquesta setmana, 
Salut està duent a terme cribrat-
ges massius per detectar el virus a 
Mollet i la Llagosta, els municipis 
del territori on estaria costant més 
doblegar la corba. “Cada setma-

na ens reunim amb vigilància 

epidemiològica i anem triant 

a quins municipis del territori 

costa més baixar, no necessàri-

ament que tinguin la incidència 

més alta, sinó que hem vist amb 

la història que els costa més re-

duir casos”, explicava dimecres 
després del Consell d'Alcaldies 
del Vallès Oriental, el director de 
Sector Sanitari Vallès Oriental del 
CatSalut, Joan Parellada.

Pel que fa a les dades, durant 
els dos primers dies de cribatges 
a Mollet es van fer 2.097 PCR i a 
la Llagosta 1.269 tests antigènics 
ràpids (TAR). Una resposta de la 
població que en el cas de la Llagos-
ta ha superat les expectatives de 
Salut: “Nosaltres pensàvem que 

la convocatòria seria al voltant 

d’un 15% o 20% de la població i 

a la Llagosta estem sobrepassant 

aquesta taxa”, explicava satisfet el 

director del Sector Sanitari Vallès 
Oriental, ja que la crida s'ha fet a 
tota la població major de 16 anys.

Parellada que va agrair la col·la-
boració dels ajuntaments tant en 
la convocatòria, com amb la sensi-
bilització de la ciutadania i la ces-
sió de personal i espais, va explicar 
que fins dimecres, la majoria de 
persones que s’havien aproximat 

a fer-se les PCR i els TAR havien 
estat majoritàriament gent de 
més de 55 anys. Amb tot, des de 
Salut esperen que dissabte, quan 
també es faran les proves, acudei-
xin altres perfils de gent, com les 
persones que treballen durant la 
setmana.

Pel que fa al temps d’espera, Pa-
rellada va admetre que el primer 

dia l’arrencada va ser més lenta i 
va haver-hi esperes de tres quarts 
d’hora, però que aquests temps 
s’han anat regulant, tot i que hi 
ha hores punta on acostuma a ha-
ver-hi més afluència de gent.

700 tests positius
Ja en l’àmbit comarcal, segons Pa-
rellada, tot i que “estem baixant 

ràpidament, ho estem fent de 

molt amunt” i per aquest motiu, 
assenyalava que “cal seguir iden-

tificant nous casos i amb l’estu-

di de contactes”. També enviava 
un missatge de responsabilitat a 
la població: “Cal complir estric-

tament l’aïllament i la quaran-

tena” i donava aquesta dada: “La 

setmana passada es van detec-

tar al Vallès Oriental 700 testos 

positius”.
Així mateix, indicava que encara 

hi ha un centenar de pacients als 
hospitals de la comarca que estari-
en ocupant llits convencionals i 24 
més que estarien en llits intensius 
o semi-intensius. “Són molts pa-

cients, l’últim que baixa són els 

llits d’intensius, així que encara 

CORONAVIRUS AMBDUES LOCALITATS PARTICIPEN DES DE DILLUNS I FINS AQUEST DISSABTE EN ELS CRIBATGES MASSIUS POBLACIONALS PER DETECTAR POSITIUS

PER TORNS L'Espai Sant Jordi és un dels punts on s'estan fent les PCR

l.o.

trigarem uns dies més a allibe-

rar aquests llits”, deia i afegia: 
“Tampoc han baixat els èxitus. 

La gent segueix morint pràctica-

ment al mateix ritme”.
"El que ens farà recuperar 

l'activitat és que tinguem la situ-

ació epidemiològica en nivells 

que puguin estar controlats", va 
expressar en aquest sentit, el dele-
gat del Govern, Juli Fernàndez. Uns 
nivells que haurien de mantenir 
la Rt per sota del 0,9, que al Baix 
Vallès se situa en el 0,81. Segons 
Fernández, però, "no estem en 

una situació ideal ni en casos, ni 

en llits". 

Salut

Durant la reunió amb els alcaldes 

de la comarca també es va exposar 

el pla d’enfortiment i transforma-

ció dels equips d'Atenció Primària de 

Catalunya, el qual es troba en fase de 

treball dels acords amb cada un dels 

equips. El pla preveu destinar enguany 

1.540.000 euros pels equips dels cen-

tres sanitaris del Vallès Oriental i per 

l’any que ve la xifra ñes de gairebé 4 

milions d’euros.

MÉS DE 5 MILIONS 
PER ENFORTIR 
L'ATENCIÓ PRIMÀRIA
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Carrer Berenguer III, 11 
Mollet del Vallès 

T. 699 70 16 23 - 93 570 16 23

CLÍNICA DENTAL MEDICINA ESTÈTICA
La teva clínica de confiança

BLACK FRIDAY
VILLACASTIN

ESPAI PROTEGIT de VIRUS, FONGS i BACTERIS
amb tecnologia de llum Ultraviolada UV-C
www.uvcdesinfeccio.com

Confidential C

Higiene dental 15€

Berenguer III, 11. Mollet 
del Vallès    699701623

Blanqueamiento
260€

Botox 260€

Solo válido para mensajes recibidos en 
Instagram y Whatsapp los días 27,28 y 29 de 

Noviembre.

Només vàlid per missatges rebuts 
per Instagram i WhatsApp els dies 

27, 28 I 29 DE NOVEMBRE

50%
 Higiene dental 15€

 Fotodepilació engonals 15€ 

 Fotodepilació axil·les 15€ 

 Neteja de cutis 17€ 

 Microdermoabrasió 
   pedra diamant 18€

25%
 Emblanquiment dental 

   clínica 260€

 Peeling vitamina C 45€

 Tractament acne 
   Spectrum Mask 26€

 Sessió LPG 26€

10%
 Botox 260€

 Farciment de llavis 225€

 Fèrula de descàrrega 180€

 Berrugues 72€

 Invisalign Full 3900€
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Les obres a Can Xec comencen amb 
l'obertura del carrer Pablo Neruda

MONTORNÈS. Després de diver-

sos retards i les complicacions 

sorgides en el procés de licitació 

i adjudicació, les obres al barri de 

Can Xec, un dels últims espais que 

queden per urbanitzar al municipi, 

ja són una realitat. Aquesta setma-

na, les màquines de l'empresa UTE 

Hercal Diggers - AMSA han iniciat 

els treballs, que es preveuen exe-

cutar en uns 18 mesos. 

El pla preveu alinear totes les 

finques i això comportarà eixam-

plar alguns trams de carrer i refer 

murs de tanca. Es pavimentarà i 

es dotaran els carrers de vorera i 

d'enllumenat públic. També s'exe-

cutarà el clavegueram i se soterra-

ran els serveis que actualment van 

aeris. "Estem molt satisfets, tant 

l'Ajuntament com els veïns, per 

l'inici d'unes obres que millora-

ran la qualitat de vida del barri 

ja que se'ls dotarà d'uns serveis 

que ara estan en precari", explica 

Jordi Delgado, regidor de Can Xec. 

Primera fase en marxa
El projecte, amb un import d'ad-

judicació d'1.937.382,24 €, es 

desenvoluparà en diverses fases. 

A la primera, que és la que ha co-

mençat aquesta setmana, s'obrirà 

el carrer de Pablo Neruda –actu-

alment sense sortida– fins arribar 

a l'avinguda d'Icària i, en aquest 

tram, es farà el clavegueram. De 

forma simultània, es farà l’eixam-

plament d'un primer tram del car-

rer de Vallromanes. Aquesta pri-

mera fase s’estima que s’allargarà 

fins passada la festivitat de Reis.

A partir de l'11 de gener de 2021, 

es preveu que el primer tram del 

carrer de Pablo Neruda ja tingui 

el clavegueram fet i s’hi pugui cir-

cular. D'aquesta manera, es podrà 

continuar amb les obres de la resta 

de fases, fent servir aquest carrer 

com a via d’entrada o sortida de la 

urbanització, mentre hi hagi tre-

balls en carrers afectats. "La idea 

és iniciar una fase en el moment 

que l'anterior estigui consolida-

da", apunta Delgado. 

La urbanització de Can Xec és 

una obra que cueja de fa dècades. 

Després d'anys de negociacions, el 

juliol de 2019, s'aprovava definiti-

vament el projecte d'urbanització i 

parcel·lació del barri. Després d'un 

període d'al·legacions, finalment el 

URBANISME  ELS TREBALLS D'URBANITZACIÓ, QUE TENEN UN TERMINI DE 18 MESOS, TENEN UN PRESSUPOST D'1,9 MILIONS D'EUROS

l.ortiz

OBRERS EN MARXA Un dels punts de la primera fase és el carrer Vallromanes a tocar amb avinguda d'Icària 

GRANOLLERS. L'Hospital General de 

ha ampliat el servei d'Urgències, 

per mitjà de la instal·lació de dos 

mòduls prefabricats nous amb una 

extensió de 242 metres quadrats en 

total. L'ampliació ha de permetre 

deixar d'utilitzar passadissos com a 

zona assistencial, entre altres millo-

res en l'atenció del pacient.

El primer mòdul està adherit al 

Servei d’Observació d’Urgències 

(SOU) i vol ampliar aquesta àrea 

d’observació amb 14 boxs més, i 

augmentar així mateix l’àrea de 

medicina amb un ús polivalent 

amb nivells de triatge 3.

El segon mòdul consta de 8 bu-

taques i 2 boxs de consulta, és ad-

jacent i està comunicat amb la sala 

d’espera del Servei d’Urgències. 

Aquest espai pretén donar resposta 

a l’àrea mèdica per aquella patolo-

gia lleu de triatge 4 i 5. L’objectiu 

d’aquests mòduls és, per una banda, 

donar resposta a les necessitats de 

la pandèmia Covid, per tal que cada 

pacient estigui ubicat en un box in-

dividual, millorant la seva estada. I 

per l’altra, anul·lar els passadissos 

com a zona assistencial.

Urgències és la principal porta 

d'entrada dels pacients que són 

hospitalitzats al centre. L'envelli-

ment poblacional i l'elevada preva-

lença de patologies de diversa índo-

le en persones de 65 o més anys, fan 

preveure un increment substancial 

del nombre de visites a Urgències 

en els propers anys. L'activitat que 

es realitza en aquest servei és molt 

àmplia: la part assistencial inclou 

l'atenció des de processos molt ba-

nals (que podrien ser resolts en al-

tres nivells d'atenció) fins patologia 

molt complexa i d’alta gravetat. 

SANITAT

L'Hospital amplia 
les Urgències 
amb dos mòduls 
de suport

UNA COMISSIÓ AMB TÈCNICS, POLÍTICS I 
VEÏNS FARÀ SEGUIMENT DE LES OBRES
n El termini d'execució que marca el contracte per enllestir les obres és de 18 me-
sos, un temps durant el qual una comissió formada per tècnics, regidors i veïns de 
la zona farà el seguiment dels treballs. Segons el regidor del barri de Can Xec, Jordi 
Delgado, la comissió serà una eina d'interlocució amb l'empresa i, entre altres, ser-
virà per acordar les mesures que es vagin prenent durant els mesos en què el veïnat 
haurà de conviure amb les obres. La peridiocitat de les reunions de la comissió serà 
mensual, per poder anar seguint el calendari de treballs, i també es reunirà en al-
tres moments puntuals en funció de les necessitats. Els representants dels veïns 
aniran canviant en funció de les fases i les zones on es concentrin les obres perquè 
siguin els veïns més afectats en aquell moment els que hi siguin representats. 

En la primera fase, s'iniciarà l'eixamplament d'un primer tram del carrer Vallromanes

projecte va tirar endavant. El cost de 

la urbanització l'hauran d'assumir 

els aproximadament 65 propietaris 

de la zona, que respondran a unes 

quotes molt dispars entre els 20.000 

i fins als 150.000 euros. i laura ortiz
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L'Ajuntament de Montornès i la 
Unió de Botiguers volen crear un 
servei de repartiment a domicili
MONTORNÈS.  La Unió de Botiguers 

i l'Ajuntament de Montornès han 

començat a treballar per intentar 

implementar al municipi un ser-

vei de repartiment de compres 

de proximitat. Així ho va avançar 

diumenge el regidor de Promoció 

Econòmica i Comerç, Jordi Delgado, 

durant la sessió central de la tercera 

Fira d'Economia Social i Solidària de 

Montornès. Delgado també va expli-

car que el consistori impulsarà "un 

web conjunt per a tots els comer-

ços del municipi" –una espècie de 

MarketPlace local–, que aniria en la 

línia del que ja hi ha a Mollet (www.

compraamollet.cat) i que els inclou-

ria tots, "independentment de si 

estan associats o no". 

Aquest portal serviria com un 

"aparador en línia de la botiga", 

però la intenció és que pugui inte-

grar totes les vies de venda en línia 

que ja estan fent servir les botigues 

montornesenques, sobretot des de 

l'esclat de la pandèmia, com podri-

en ser els canals de correu electrò-

nic, de whatsapp o d'e-commerce.

L'objectiu final seria que els veïns 

poguessin comprar en diversos co-

merços locals des d'un mateix web, 

i que la comanda els hi arribés con-

juntament a casa. Tanmateix, el re-

gidor va destacar que això no s'im-

plementarà "de 0 a 100" i que la 

posada en marxa anirà a poc a poc, 

amb la tasca i reflexió conjunta amb 

la Unió de Botiguers.

Referents de proximitat
L'acte central de la tercera Fira 

d'Economia Social i Solidària de 

Montornès –organitzada per l'Ajun-

tament de Montornès i per l'Ateneu 

Cooperatiu del Vallès Oriental– va 

consistir en una taula rodona virtu-

al per conèixer altres experiències 

d'èxit de missatgeria de proximitat. 

L'objectiu era, segons Delgado, trac-

tar "un model diferent de funci-

onament que fos traslladable al 

nostre municipi", seguint així el 

model de la fESS 2019 .

Per a l'edil montornesenc, el re-

partiment a domicili ha estat "un 

element cabdal" durant el confi-

nament. Tanmateix, durant la tau-

la rodona van discernir entre les 

"pràctiques precàries" de grans 

plataformes com Glovoo que han 

tingut "sentències i condemnes 

per fer servir falsos autònoms" i 

les pràctiques de Granollers Pedala 

i Mensakas.

Per a la reconeguda periodista, 

tertuliana i expolítica Bea Talegón, 

qui va ser la moderadora de l'acte, 

"la pandèmia ha fet que la gent 

prefereixi anar a les botigues 

properes i evitar així els grans 

centres comercials", fet que 

provoca "que d'alguna manera es 

SERVEIS  AIXÍ HO VA AVANÇAR EL REGIDOR MONTORNESENC JORDI DELGADO, EN L'ACTE CENTRAL DE LA FESS DIUMENGE 

11a edició dels premis 
de l'excel·lència 
acadèmica locals

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha 

obert la convocatòria dels Premis 

a l'excel·lència acadèmica, que 

reconeixen l'esforç de l'alumnat, 

especialment meritori durant el 

darrer curs, marcat per les dificul-

tats de la pandèmia. S'hi destina-

ran 3.600 euros distribuïts entre 

l’alumnat amb millors notes de 

Secundària, Batxillerat, Formació 

Professional, PFI-PTT i universi-

tari. Les sol·licituds per optar als 

premis es poden presentar fins al 

16 de desembre.

La dotació més alta, de 1.000 

euros, correspon a la millor nota 

a l’acabament d’un curs universi-

tari. Hi ha 4 premis de 500 euros 

cadascun, per a la millor nota a les 

proves d'accés a la universitat, a 

l’acabament de Batxillerat, de la 

Formació Professional i del Pla de 

Transició al Treball. Finalment, hi 

ha sis premis de 100 euros per a la 

millor nota a l'acabament de l'ESO, 

un per cada grup dels Instituts de 

Montornès. Aquesta és l'onzena 

edició del premi que es va posar en 

marxa el 2010.  

EDUCACIÓ

reactivi l'economia local".

En aquest sentit, l'Associació de 

Comerciants del Rec al Roc de Gra-

nollers van cercar aviat la manera 

de resoldre el problema de qui no 

podia anar a comprar, per la Covid, 

malgrat que les botigues estiguessin 

obertes.  "Vam activar el servei 

per fer arribar als domicilis dels 

veïns allò que poguessin necessi-

tar. La persona trucava a la botiga 

i els repartidors ho feien arribar 

als domicilis", va explicar Esteve 

Banús, representant de l'associació 

Del Rec al Roc. Banús va assegurar 

que la iniciativa va ser "un èxit ev-

ident" i va agrair la participació de 

Granollers Pedala, encarregats del 

repartiment.

Per part de Granollers Pedala, 

Benjamí Aguilar va exposar que 

durant la segona onada han entrat 

a treballar amb restaurants, a més 

del servei de l'associació de botigu-

ers. També realitzen alguns serveis 

d'última milla amb els seus tricicles 

elèctrics, evitant així que furgonetes 

i camions entrin fins al centre. 

Per últim, Txiki Blasi, membre de 

Mensakas (Barcelona), va posar el 

seu granet de sorra en la taula ro-

dona, explicant la seva experiència 

com a antic repartidor a domicili 

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

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

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

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

L'impuls de la Formació Dual, al 
conveni signat entre la Cambra 
de Comerç i el govern de Parets
PARETS. La Cambra de Comerç i 

l'Ajuntament de Parets van signar 

dimarts el conveni per instal·lar 

un punt de servei a l'edifici munici-

pal del Sector Iveco en els pròxims 

mesos, traslladant així la subseu 

de Mollet fins a Parets. Un dels 

trets destacats d'aquest acord és 

l'impuls que la Cambra es compro-

met a fer en matèria de formació 

professional.

"El nou Punt de servei treba-

llarà per impulsar la Formació 

Professional Dual, assessorant 

i acompanyant les petites i mit-

janes empreses, per tal que pu-

guin participar en la modalitat 

d’FP dual del sistema educatiu", 

expliquen des de la Cambra del Va-

llès Oriental.

D'aquesta manera, es reforça 

"el paper de les cambres com 

a nexe d’unió entre l’escola i 

l’empresa, per estudiar les ne-

cessitats d’adequació de l’oferta 

formativa a les necessitats de 

les empreses i l’administració 

competent".

Així mateix, la corporació tam-

bé pretén estimular la promoció 

i dinamització econòmica dels 

polígons industrials, a través de 

la Unió de Polígons Industrials de 

Catalunya, i el foment de la inter-

nacionalització empresarial.

A més, es comprometen, a través 

de l’Observatori Dona, Empresa i 

Economia (ODEE), a treballar per 

fomentar la igualtat de gènere 

entre el teixit empresarial del ter-

ritori, i col·laborar així en la iden-

tificació d’accions encaminades a 

la promoció de la dona en el teixit 

empresarial local.

Més serveis al Baix Vallès
Amb aquest acord, la Cambra as-

segura que "millorarà la cober-

tura al Baix Vallès, ja que les 

noves instal·lacions ampliades 

permetran que la corporació 

ofereixi un catàleg de serveis 

més ampli que contribueixi a 

fomentar el desenvolupament 

i competitivitat del teixit em-

presarial".

Mentre que el batlle, Jordi Se-

guer va agrair l'aposta per situar 

aquest nou punt al municipi i va 

destacar que aquest acord "acon-

seguirà conjugar esforços que 

s'han de traduir en la millora de 

les actuacions entre l'adminis-

tració i el món empresarial". 

D'altra banda, cal destacar 

que l'entitat i el consistori s’han 

compromès a col·laborar conjun-

tament en benefici del teixit em-

presarial del territori i han obert la 

porta a programar conjuntament 

accions formatives i jornades in-

formatives.  

SUPRAMUNICIPAL TAMBÉ HI HA EL COMPROMÍS D'ESTIMULAR LA DINAMITZACIÓ DELS POLÍGONS

Prova pilot per 
comprar bitllets 

MOLLET. Comprar online els bit-

llets senzills per a les línies exprés 

de Barcelona a través de l’app de 

Sagalés ja és una realitat. Territori 

i Sostenibilitat i l’ATM de Barce-

lona han posat en marxa aquesta 

prova pilot a les línies e7, e9, e10, 

e12, e13, e19 i e21. 

MOBILITAT

MEMÒRIA HISTÒRICA

Veïns de Mollet 
demanen un carrer 
de Neus Català

MOLLET. Un grup activistes veïns 

i veïnes de Mollet del Vallès, han 

decidit posar-se en contacte amb 

l'Ajuntament,  per demanar-li que 

dediqui un dels seus carrers o es-

pais publics a Neus Català i Puja-

des, seguint l'exemple de ciutats 

com París. Neus Català, que va 

morir l'any passat a l'edat de 103 

anys, va sobreviure al camp de 

concentració nazi de Ravensbrück 

i va dedicar la seva vida a comba-

tre el feixisme.

MOLLET DEL VALLÈS

15/11 Estefania Blazquez Costumero 72 anys

18/11 Aurelio Redon Santafe 91 anys

19/11 Delfi na Junquera Pardo 81 anys
20/11 José García Rodríguez 82 anys
20/11 Antinio Gil Ayala 70 anys
22/11 Antonia Planellas Llonch 93 anys
23/11 Teresa Mayolas Bret 86 anys
23/11 Jorge González Rodríguez 86 anys
MARTORELLES

21/11 Salvador Català García 72 anys
PARETS DEL VALLÈS

22/11 Jaime Ninou Ninou 89 anys
MONTMELÓ

18/11 Tomás Pérez Bustos 63 anys
Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Moció de suport al 
poble sahrauí

El Ple del Consell Comarcal ha 

aprovat una moció de suport al 

poble sahrauí davant l'escalada 

militar al Sàhara Occidental que 

entre d’altres, insta el Regne del 

Marroc a què compleixi els acords 

internacionals i que retiri de for-

ma immediata els seus efectius 

militars del Guerguerat. La moció 

es va aprovar la setmana passada 

amb l'única abstenció de Cs.  

SOLIDARITAT
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Arrenca el primer Cultiu de 
Tardor, una jornada de reflexió 
agroecològica a Gallecs
BAIX VALLÈS. Aquesta setmana tin-

drà lloc la primera jornada Cultiu 

de Tardor. Cuinant la transició eco-

social al Baix Vallès, que proposa 

un cicle amb diverses activitats 

sobre l’agroecologia entorn de 

Gallecs. La jornada està impulsa-

da per Cucúrbita i coorganitzada 

amb el Consorci de Gallecs i l’Ate-

neu Cooperatiu del Vallès Orien-

tal. També hi col·laboren El Casal 

Cultural, l’escola de dansa i teatre 

La Tramolla, La Biblioteca de les 

Coses, Espigoladors i el grup de 

consum de Mollet Les 5 Quarteres.

Inauguració del cicle
L’objectiu és generar un espai de 

reflexió, aprenentatge i divulgació 

entorn de les pràctiques agroeco-

lògiques, l’economia solidària i la 

transformació social a la ciutat de 

Mollet i al Baix Vallès, amb especi-

al èmfasi al sector agroalimentari.

MEDI AMBIENT LA JORNADA ESTÀ IMPULSADA PER CUCÚRBITA I ES PLANTEJA SER UN CICLE ANUAL

Inicialment es planteja un cicle 

anual de quatre jornades, una per 

a cada estació de l’any. El primer 

serà aquest, el Cultiu de Tardor, i 

servirà de presentació i inaugu-

ració del cicle. El plat principal 

serà dissabte 28 de novembre a 

les 10.30 h amb una taula d’ex-

periències sobre l’abastiment i el 

reaprofitament. Les activitats pre-

vistes es podran seguir a través de 

les xarxes socials de Cucúrbita (@

cucurbitacies, a Facebook, Insta-

gram, Twitter i YouTube). 

curcúbita

TAULA D'EXPERIÈNCIES  Serà el plat principal que tindrà lloc dissabte

SUCCESSOS

Atrapats al cotxe 
amb què fugien de 
la policia després 
de robar a l'AP-7

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra 

van detenir dijous passat tres ho-

mes que havien quedat atrapats 

en el vehicle amb què fugien de la 

policia catalana després d'haver 

robat els ocupants d'una furgo-

neta a l'autopista AP-7, a l'altura 

de Mollet. Els fets van quan una 

patrulla dels Mossos de Trànsit 

que circulava per l'autopista va 

veure el robatori als ocupants de 

la furgoneta, que estava aturada al 

voral, a l'altura del km 135 entre 

Mollet i Parets en direcció Girona.

Els presumptes lladres haurien 

fet parar la furgoneta amb alguna 

excusa per després distreure els 

ocupants i aprofitar per robar-los 

articles de valor i diners. La policia 

va ser testimoni del robatori i els 

assaltants, en veure's sorpresos, 

van agafar el seu vehicle i van ini-

ciar la fugida.  El conductor hauria 

intentat fer un canvi de sentit, va 

perdre el control del vehicle i va 

topar contra un mur de formigó a 

la incorporació de la C-17.  

S'emporten la caixa forta 
del Caprabo de Mollet
MOLLET. El passat dijous 12 de 

novembre, quatre persones van 

participar en un robatori al super-

mercat Caprabo de Mollet, i es van 

endur la caixa forta que hi conte-

nia diners, una quantitat que els 

Mossos no detalla. En el succés, 

que va tenir lloc a les 23 h, hi van 

participar quatre persones. Per 

accedir a l'establiment, van entrar 

per una porta d'emergència, hi van 

anar directes cap al lloc on es guar-

dava la caixa forta, i se la van endur 

ràpidament. Els Mossos apunten 

que per efectuar el robatori hi van 

trencar una porta i afirmen que 

han obert una investigació per 

identificar i trobar els lladres.  

EN EL ROBATORI HAURIEN PARTICIPAT QUATRE PERSONES

Correus posa en marxa 
un servei de cita prèvia 
MOLLET. L'oficina de Correus, situa-

da al carrer Francesc Cambó 8-10, 

ha posat en marxa un servei de cita 

prèvia amb l'objectiu que els usu-

aris no hagin de fer llargues cues 

per accedir-hi. Així, des d'ara, els 

clients de l'oficina poden triar el dia 

i l'hora en què volen anar a l'oficina 

i evitar esperes. El servei es pot sol-

licitar a través del web www.corre-

os.es, de l'app o de l'oficina virtual 

de Correus, i l'elecció de l'hora i el 

dia generarà al client un codi que 

només haurà d'introduir a la mà-

quina de torn que hi ha a l'oficina 

per ser atès de manera immediata. 

Els majors de 65 anys poden dema-

nar cita trucant al 91 519 71 97. 

SERVEIS  ES VOL REDUIR L'ESPERA PER ACCEDIR A L'OFICINA

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

El termini de 
garantia per 
defectes de 
construcció

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

Honda Forza 125 
amb condicions inèdites:
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Mollet en Comú demana crear 
una unitat antidesnonaments
MOLLET. Mollet en Comú demana-
rà al govern municipal la creació 
d'una unitat antidesnonaments 
gestionada per l'Ajuntament. 
Aquesta és una de les propostes 
que fan els comuns per als pres-
supostos municipals de l'any 
vinent, uns pressupostos que 
actualment s'estan treballant. A 
banda d'aquesta unitat, la forma-

ció demanarà al govern municipal 
altres mesures com ara un fons de 
garantia per evitar el tall de submi-
nistraments i a la vegada mesures 
d’estímul econòmic per protegir 
l’activitat comercial i l’ocupació.

Des de Mollet en Comú consi-
deren que les conseqüències de 
l'emergència sanitària i la crisi so-
cial i econòmica associada puguin 

esdevenir "un autèntic tsunami 

d'emergències econòmiques i 

drames personals i socials". És 
per això que el Grup Municipal de 
Mollet en Comú, la seva executiva 
i el conjunt de militància i inscrits 
estan treballant en un seguit de 
propostes per als pressupostos 
municipals en la mateixa línia de 
les propostes d'emergència que es 

SERVEIS  FA DOS ANYS, L'ENTITAT BANCÀRAI JA VA TANCAR LA OFICINA DEL BARRI, MALGRAT LA MOBILITZACIÓ VEÏNAL MOCIONS

MONTORNÈS. El Consell Local per 
la República de Montornès del 
Vallès ha fet arribar als regidors 
de Montornès per la República i 
Més per Montornès una proposta 
de moció per declarar Felip VI de 
Borbó persona non grata a Mon-
tornès.  El text també proposa que 
es declari Montornès del Vallès 
municipi antimonàrquic. Segons 
apunta el manifest proposat "en 

l'actual procés de ruptura de-

mocràtica engegat pel poble 

català envers l'Estat espanyol, 

pensem que és convenient as-

senyalar i denunciar quin ha 

estat el paper de la dinastia 

borbònica i la corona espanyo-

la al llarg de la història, el que 

representa i el que simbolit-

za". Sobre la possible presenta-
ció i aprovació de la moció en el 
proper pole municipal, fonts del 
Consell Local per la República de 
Montornès consideren: "Estem 

segurs que aquests grups po-

dran compartir el contingut del 

manifest i que podran acordar 

amb la resta de grups sobira-

nistes, amb els que creiem que 

comparteixen els valors repu-

blicans, l'aprovació, en el pro-

per ple, de la moció", apunten en 
un comunicat.  

El Consell Local 
per la República 
vol que Montornès 
es declari municipi 
antimonàrquic

El BBVA desmantella l'únic caixer 
automàtic que quedava a Montornès Nord
MONTORNÈS. El BBVA ha clausurat 
el caixer automàtic que l'entitat ban-
cària mantenia a Montornès Nord 
després que es tanqués l'oficina 
bancària ara fa dos anys. Així doncs, 
el barri es queda sense serveis 
bancaris una decisió que, segons 
l'alcalde, Jose A. Montero, depén 
únicament de la direcció del BBVA. 
"Després que es tanqués l'oficina 

vam aconseguir amb la mobilit-

zació dels veïns i les negociacions 

del govern que es mantingués el 

caixer", una mesura, però, que tenia 
data de caducitat. 

Segons Montero, durant aquests 
dos anys s'han plantejat alternati-
ves però totes passen per la volun-
tat de les entitats bancàries. L'al-
calde assegura que es va proposar 
que el BBVA pugués ubicar el cai-
xer a l'Oficina de Barri però aques-
ta opció es va descartar perquè 
"havien d'entrar a dins de l'ofi-

cina per accedir a la màquina i 

això suposava un problema de 

seguretat perquè es podia pro-

duir un atracament dins l'ofici-

na de barri", diu Montero. L'al-
calde també indica que s'ha parlat 
amb firmes de banca ètica però "és 

una qüestió de mercat, no els 

surt a compte". Una altra opció 
seria ubicar-lo en un dels mòduls 
del nou mercat però "s'hauria de 

fer una licitació i hauria de ser 

l'entitat que es vulgués presen-

tar al concurs".

Moció del PSC
Davant el tancament del caixer, el 
PSC de Montornès ha presentat 
una moció per demanar a l'Ajunta-
ment que intervingui per revertir 
la pèrdua del servei de caixer elec-
trònic al barri de Montornès Nord. 
"Més de 3.500 veïns i veïnes 

s'han quedat sense possibilitat 

de treure diners al seu barri", 
lamenten els socialistes.

En la moció, el PSC demana a 
l'Ajuntament que iniciï negociaci-
ons amb el BBVA per mantenir el 
caixer o que busqui altres alter-
natives com operadors de caixers 
electrònics independents per 

van proposar al govern municipal 
a l'inici del confinament.

Per a Marina Escribano, porta-
veu de Mollet en Comú, "han d'ha-

ver-hi dos nivells d'actuació: el 

de resistència a l'emergència, cal 

un "escut social" per tal que nin-

gú perdi la llar, pateixi un tall de 

subministraments, es quedi sen-

se res a la nevera o hagi de tancar 

el seu negoci o perdre la feina. A 

un segon nivell, l'Ajuntament ha 

d'injectar recursos a la societat 

per tal d'estimular l'economia i 

generar activitat econòmica i co-

mercial i, per tant, ocupació". 

instal·lar a qualsevol dels equipa-
ments municipals del barri. 

Montero afirma que totes aques-
tes alternatives que plantegen els 
socialistes s'han treballat i acusa el 
PSC de "voler desprestigiar el go-

vern. Ens hi hem deixat les celles 

en aquest assumpte", assegura. 
La moció, però, no es debatrà al 

ple ja que, segons la justificació d'Al-
caldia, "no es tracta d'un tema que 

sigui de competència del ple. Hi 

ha altres canals", diu Montero. Per 
als socialistes, però, la negativa de 
l'alcalde a tractar aquest assumpte 
en el plenari mostra una actitud "no 

democràtica impedint que els 

assumptes que son d'interès de 

la població no es puguin tractar 

perquè considera que poden ero-

sionar la seva acció de govern", 
diuen des del PSC.  

arxiu

MANIFESTACIÓ  Els veïns, fa dos anys, contra el tancament de l'oficina
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La commemoració del 25-N, dia contra la violència masclista, serveix per 

donar visibilitat, almenys un cop a l'any, a les violències que pateixen les 

dones per la seva condició. I són violències en plural tot i que el sistema 

judicial sembli no voler tenir-ho en compte. Segons informes de victimització 

elaborats per experts en estudis de gènere, la gran majoria dels delictes 

relacionats amb la violència masclista que s'instrueixen als jutjats són 

per lesions i maltractaments tot i que gran part de les dones víctimes de 

violència asseguren ser-ho en l'àmbit psicològic, sense oblidar altres 

violències com l'econòmica o la sexual, que, en el si de la parella continua 

sent un tabú després de milers d'anys de submissió sexual de la dona. I són 

aquestes altres violències les menys visibles i amb menys reconeixement 

per part dels tribunals. De fet, segons l'estadística judicial, el 95% de casos 

violència psicològica que arriba als jutjats acaba sent sobreseït, és a dir, 

que el tribunal no troba indicis de delicte. Cal doncs, conscienciar de totes 

aquestes violències, no només a la societat sinó també a un sistema judicial 

que manté una pàtina conservadora i un biaix ideològic massa estès.  

TOTES LES VIOLÈNCIES

Editorial
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Ajuntament de Parets del Vallès 
acaba d’adjudicar el projecte de 
recuperació social, ecològica i 
paisatgística del riu Tenes a l’es-

tudi Martí Franch Arquitectura del Paisatge, 
equip que pot fer molt bona feina perquè ens 
consta que ha participat en projectes molt in-
tegradors del paisatge, com és la recuperació 
de la platja del Castell a Palamós, o la recupe-
ració del Cap de Creus, entre molts d’altres.

Ara, aquest arquitecte ha de presentar tres 
propostes per procedir a iniciar el procés de 
participació ciutadana per escollir la millor i, 
seguidament, redactar el projecte. La previ-
sió és fer-ho al més aviat possible per veure 
si al març poguéssim tenir ja la proposta que 
ha de donar lloc al projecte que s’esculli. Es-
perem poder fer-ho ben aviat. Sempre hem 
pensat que el projecte ha de ser viu com ho és 
el riu i anar integrant en la mesura del possi-
ble tot l’entorn.

L’encàrrec preveu un àmbit més gran que 
el mateix àmbit del riu, així com una passera 
a la dreta del camp de futbol que pugui servir 
de connexió amb la zona industrial i també de 
punt d’observació. El projecte vol recollir les 
zones de l’entorn del riu des del camp de fut-
bol, la petanca, fins a la zona dels pavellons, 
la verneda de Can Isidre Coix i el bosc de les 
taules.

Ens consta que aquest estudi d’Arquitectu-
ra del Paisatge és un equip poc intervencio-
nista que procura que cada una de les actuaci-
ons impacti el mínim en l’entorn, això és una 
garantia que les coses poden evolucionar es-
sent molt respectuosos amb el medi ambient.

Buscarem la col·laboració, com no pot ser 
d’altra manera,  de l’Agència Catalana de l’Ai-
gua, del Consorci del Besòs Tordera i també 
del sector industrial.  Volem que el projecte 
sigui un projecte de tots i en la mesura que 
puguin facin aportacions tant tècniques com 
econòmiques. També tenim previst posar-ho 
en coneixement dels municipis veïns tant de 
Mollet del Vallès com de Lliçà de Vall perquè 
es puguin lligar actuacions quan ho creguin 
oportú. Buscarem i hem de trobar la màxima 
col·laboració institucional i civil, el projecte 
s’ho mereix.

Actualment s’estan fent actuacions al riu 
tant per part de l’Ajuntament com per part 

Viure de cara al riu 
Tenes serà una realitat 

L'

ROSA 
MARTÍ

Regidora de Sumem 

Esquerres a Parets

de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que ja 
van en aquest sentit, aprofitant que estem a la 
tardor i la majoria d’espècies estan hivernant. 
Des del pont de Francesc Macià fins al pont de 
la Man.  L’ACA està tallant i arrencant la canya 
americana en el marge dret a fi d’eliminar en 
la mesura que es pugui aquesta espècie in-
vasora, tot això ho porta a terme l’empresa 
Naturalea que és una de les millors empreses 
mediambientals de Catalunya.  Des del pont 
indicat fins a Lliçà un equip de tres persones 
contractades per l’Ajuntament està tallant la 
canya americana i netejant el riu de residus 
sòlids, que n’hi ha molts. Esperem que aques-
ta feina pugui seguir tot l’any vinent. Totes 
dues accions són beneficioses pel riu i sumen 
al projecte que es desenvoluparà.

Treure les canyes és bàsic fins i tot pel risc 
d’inundacions. També aprofitem per retirar 
residus, val a dir que n’hi ha molts, no ens po-
dem creure que algunes persones es pensin 

que el riu és un abocador, ens preguntem, 
que pensa el seu cap si és que va més enllà de 
poder aguantar una gorra quan llencen runa, 
plàstics o un neumàtic a la llera del riu. S’ha 
de ser molt poc conscient i molt poca cosa per 
adoptar aquesta conducta quan hi ha una dei-
xalleria a escassos 500 metres.

Per fi al riu potser li ha arribat l’hora de ser 
recuperat.

El nostre riu l’any 1962, quan els aiguats de 
Sabadell i Terrassa, es va desbordar a basta-
ment i la Confederació Hidrogràfica (l’equi-
valent avui a l’ACA) va procedir a canalitzar el 
riu tal com està ara, segurament avui això no 
es faria així, però la canalització, per sort, es 
va fer amb talussos de terres i no de formigó, 
per això la integració serà més fàcil i de més 
qualitat.

El Consorci del Besòs Tordera ha fet una 
gran feina recuperant l’aigua, fet que ara ja 
trobem normal, encara recordem com baixa-
va l’aigua els anys 70 que era una veritable 
claveguera.

Tots aquests passos que es van fer a poc a 
poc ens portaran a gaudir del riu com hauria 
d’haver estat sempre. Estigueu segurs que 
serà així i si tots i totes col·laborem serà més 
aviat del previst.

Després dels aiguats de 1962, es
va canalitzar el riu, per sort, amb

talussos de terra, cosa que farà
més fàcil i de més qualitat la

integració del riu

Si passa res greu, la culpa serà
dels dinars de Nadal, no pas de 

les decisions polítiques
entestades a mantenir l'status

quo enmig de la crisi i prou

rdeixo al cap un tapís durant el 
dia que desfaig desganat al ves-
pre en veure com no hi ha cap 
notícia que albiri no només una 
bondat eficaç, sinó un canvi de 

rumb que permeti un retorn a casa, que ens 
faci no estar perduts en aquest desgavell de 
la pandèmia. Mentrestant, la sensació que 
no només som carn vulnerable, sinó os-
tatges davant les decisions polítiques i els 
fluixos arguments que les fonamenten, no 
només creix, sinó que afavoreixen el pessi-
misme descregut, la pitjor manifestació del 
qual podria ser el fantasma del negacionis-
me o el feixisme mal enterrat amb què con-
vivim a la força.

Per exemple, els CIE’s van tancar pel risc 
sanitari que suposaven, sent aquest argu-
ment més fort que el de la vulneració fla-
grant que el Règim del 78 hi fa dels drets 
humans. S’han reobert sorprenentment i 
l’únic que mormolen les autoritats estatals 
és que cal garantir l’ordre públic. És evident 
que aquest deu ser el mateix criteri quan el 
nostre govern autonòmic no vol abordar 
l’obligatorietat del teletreball. No només ho 
dic pel to dels consellers, que sembla que 
parlin a les patronals a les rodes de premsa, 
sinó pel recurs al debat jurídic de les com-

O

RESPONSABILITAT?

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

petències per a fer-ho. Curt i ras: ja hi ha 
un marc jurídic estatal, les autonomies el 
poden executar i hi ha el context d’estat 
d’alarma que permet la Generalitat tan-
car –i ofegar– sectors econòmics sencers, 
i per tant, podria permetre també incidir 
en com es desenvolupen les relacions la-
borals.

N’he posat només alguns exemples, però 
el cúmul desastrós d’incongruències i mo-

tivacions espúries, corrent com un ànec 
sense cap, és tan eixordador que malgrat 
les mesures que individualment jo adopti, 
no em surt del papo que l’autoritat tingui 
nassos d’apel·lar la meva responsabilitat. 
La responsabilitat és atribut de les perso-
nes adultes i cabals, i constantment se’ns 
infantilitza. 

En fi, si passa res greu, la culpa serà dels 
dinars de Nadal, no pas de les decisions 
polítiques entestades a mantenir l’status 
quo enmig de la crisi i prou.
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uan em pregunten per què sóc fe-
minista, em vénen molts motius 
al cap, però un dels més impor-
tants són els meus fills. Davant la 

societat que tenim i vivim, és difícil ser mare o 
pare. Ser-ho de nenes és complicat, i de nens, 
en aquest cas, encara ho és més. Perquè hi ha 
una responsabilitat afegida.

Vivim en una societat en què encara hi ha qui 
creu que el sexe masculí és molt més brillant 
que el femení, on hi ha formes d'educació que 
es basen en principis sexistes i estereotips de 
gènere,  i així no anem bé. La societat no funci-
onarà fins que no criem i eduquem els nostres 
fills com a les nostres filles. Hem d'ensenyar els 
nostres fills que també existeixen una varietat 
complerta d'emocions on ells poden participar, 
que poden sentir lliurement, si volen plorar que 
ho facin i no hi hagi el comentari “els nens no 
ploren'' (els nens i nenes ploren amb la matei-
xa freqüència), que tinguin la llibertat per dir 
quan i perquè tenen por , o quan necessiten 
ajuda, ensenyar-los que poden escollir la feina 
que realment els faci feliços, educar en valors i 
ensenyar que ells també poden (han de) fer-se 
càrrec de les tasques que sempre han estat es-
tipulades o associades a les dones.  Ells també 
poden ser capaços de tenir responsabilitats on 

Perquè sóc feminista

Q

VIRGINIA
FERIA ARROYO
Comissió de Feminisme de 

Mollet en Comú

aprenguin a cuidar-se primer d’ells mateixos 
i no necessitar  de cap dona, i que siguin igual 
de competents en les tasques de casa així com 
esperem que ho siguin les nostres filles en qual-
sevol lloc de treball. 

Els hem d'ensenyar el poder de la paraula 
no. NO és NO! Aquest és un missatge que han 
de tenir clar en el “joc” quan facin interac-
cions amb altres nens i nenes, han de tenir 
clar que s’ha de respectar els altres, i per des-
comptat respectar-se un mateix.

Si tenen après i interioritzat aquest valor, 
haurem avançat molt. El dia de demà podran 
ser lliures per tenir una relació de parella ba-
sada en el respecte i la igualtat.

Si treballem en aquest respecte, podrem 
deixar enrere la violència masclista. En el 
futur no haurem de sumar més assassinats 
a mans de monstres. Les dades a dia d’avui 
posen la pell de gallina.

Però de poc ens serveix que a casa eduquem 
i ens relacionem des de la igualtat, el respecte 
i la no violència, si alguna de la música que es-
colten els nostres fills fa apologia de la violèn-
cia i l'abús sexual, si les pel·lícules o sèries els 
transmeten rols de gènere, on les dones són 
fràgils i submises i estan a l’espera que algun 
príncep fort i decidit les vingui a rescatar. 

Fins que no siguem conscients que tot això no 
és igualitari, que és perillós i alimenta diferents 
violències masclistes, ens queda molt per fer. El 
que tinc clar és que la millor herència que els hi 
podem deixar als nostres fills és una bona edu-
cació basada en el respecte, i quan això forma 
part de la teva vida tota la resta arriba.

ra sí! Ara sí que veig clarament 
que la pandèmia toca a la seva 
fi. Desescalada i vida normal! És 
qüestió de dies, potser setma-
nes, però ho tenim a tocar.

No, no m’he begut l’enteniment, ni estic 
sota l’efecte de substàncies que alteren la 
percepció mental (l’alcohol no compta). El 
meu entusiasme està sustentat en l’obser-
vació i la raó, en un anàlisi exhaustiu de la 
realitat, ni més ni menys.

La primera baula d’aquesta cadena d’opti-
misme està basada en la seguretat i la profes-
sionalitat que desprenen els nostres polítics. 
Tenim ara mateix, davant nostre, segurament 
la millor generació de polítics que ha tingut 
mai aquest país des de la Mancomunitat (pot-
ser més i tot). Dones i homes que estan sacri-
ficant els millors anys de la seva vida profes-
sional al servei del país, els millors d’entre els 
millors. A tall d’exemple, la línea d’ajuts que 
van idear per ajudar els autònoms. El primer 
que arriba, el primer que menja: tites, tites, 
tites... Per no parlar dels dirigents estatals. 
Uns altres cracs de la gestió pública, esta-
distes amb amplitud de mires. Qui no recor-
da els milers de testos defectuosos que van 
comprar a la Xina o el “este virus no entiende 

de fronteras” amb què justificaven no tancar 
Madrid (que va anar de puta mare per evitar 
la propagació del virus Madrid enllà) just una 
setmaneta abans de tancar fronteres.  

La segona baula de confiança els hi dec al 
món científic en general i els epidemiòlegs 
en concret. Anticipació i exactitud, aques-
tes són les paraules que millor han definit 
la seva gestió. Perquè aquest virus és com 
una grip, una grip una mica més forta, però 
una grip, que la Xina el té controlat, i no ar-
ribarà a Europa, però en cap cas passarà a 

A

WAR IS OVER!

Escriptor

SERGI PONSPilotada 

endavant

l’Estat espanyol, que es transmet per l’aire 
o per aerosol o per contacte directe o indi-
recte (que bé que ens ho passàvem quan 
netejàvem amb lleixiu la compra setmanal!) 
o vés a saber, que els guants són imprescin-
dibles, però la mascareta no, o a l’inrevés, o 
tot a la vegada, que els símptomes són alar-
mants, o potser no tindràs símptomes, però 
els nens són bombes de contagi, o no, que 
els nens no contagien, però ens hem de cui-
dar per tenir un sistema immunològic ben 
fort, però no sortiu a córrer que infectareu 
a vint metres a la rodona... i així tot. 

La tercera baula, la que tanca aquest 
cercle virtuós de fe i confiança en el futur, 
està apuntalada en l’actitud que en general 
hem demostrat com a societat. Solidaritat 
i responsabilitat. Perquè aquí tothom hi 
ha posat el seu gra de sorra (Unidos ven-

ceremos a este virus), i ningú s’ha saltat els 
confinaments, ni hem marxat a les segones 
residències quan no tocava, ni aprofitàvem 
el passeig del gos per fer una mitja marató, 
ni ens hem reunit amb amics i coneguts per 
sobre de les nostres possibilitats, ni hem 
celebrat els aniversaris com si fossin els úl-
tims de la nostra vida...           

Així doncs, no cal amoïnar-se. Les circums-
tàncies conviden a l’optimisme, cap a un futur 
sense pandèmia, pròsper, amb una economia 
forta... cap a un demà sense pors, sense mas-
caretes, de concerts i estadis plens de gom a 
gom, de dinars familiars multitudinaris... un 
futur més solidari, més just... millor.

Ens veiem a la tercera onada.   

COO de Catalunya posa en marxa 
el projecte Portes Violetes, que té 
com a objectiu principal que els 
nostres locals esdevinguin un punt 

de referència i de confiança per a les dones que 
pateixen violència masclista, un lloc segur on 
les dones esdevinguin subjectes de les seves 
decisions i on trobin una porta violeta per on 
poder trencar amb les violències, respectant 
en tot moment, des d’un model d’abordatge 
ecològic, les seves necessitats.

Aquest programa és un valor afegit a l’hora 
de reforçar el que oferim a les dones en situació 
de violències masclistes i que s’adrecin a nosal-
tres. Volem funcionar com a nexe d’unió entre 
les dones afectades per la violència masclista 
i els recursos disponibles de cada territori per 
facilitar que puguin tenir accés a atenció jurídi-
ca, psicològica, sanitària i policial. També volem 
ser referent en l’abordatge de l’assetjament se-
xual a la feina i, per aquest motiu, treballarem 
en xarxa amb totes les nostres organitzacions.

Es tracta de convertir els nostres locals en 
un referent de confiança per a les dones que 
ofereixi informació, orientació i acompanya-

Portes violetes als locals de CCOO

C

LLUÏSA
GONZÁLEZ

Responsable de Dona i Igualtat del 
Sindicat Intercomarcal de Serveis 
a la Ciutadania de CCOO al Vallès 

Oriental, Maresme i Osona

ment, contactes amb els recursos i serveis del 
territori, punts d’informació generalista o as-
sessorament en temes laborals (especialment 
en matèria d’assetjament sexual i per raó de 
sexe) i que serveixi de punt de la xarxa de re-
cursos i serveis de referència al territori com 
a contacte d’emergència en cas de tractar-se 
d’una situació de risc. Les seus de CCOO esde-
venen un espai més de la xarxa de recursos de 
Catalunya i se sumen a la lluita per una vida lliu-
re de violències masclistes.

Aquest projecte forma part del model 
d’atenció integral que estem implementant a 
CCOO de Catalunya.Des de la UI CCOO al Va-
llès Oriental-Maresme-Osona fa molts anys 
que estem treballant en xarxa amb la xarxa de 
recursos per a dones amb alguns municipis i 
recursos del territori. Això farà que es pugui 
fer una millor atenció a les dones que pateixen 
violència masclista.

Enguany més que mai el 25 de novembre és 
una data que esdevé un altaveu per denunci-
ar i visibilitzar les violències masclistes. Unes 
violències que tenen una dimensió global, són 
estructurals i suposen un motiu d’alerta cons-
tant per a tota la societat, institucions i orga-
nitzacions de tots els àmbits.

Des de la Unió Intercomarcal de CCOO del 
Vallès Oriental Maresme i Osona animem a 
tota la ciutadania a participar en les activitats 
i actes que tenen llocs als municipis en comme-
moració de 25 de novembre dia Internacional 
per a NO  la violència vers les dones.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

La gestió dels polítics, l'anticipació 

dels científics i la responsabilitat

 de la gent em fan ser optimista...

 Ens veiem en la tercera onada 
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La Neorural, pel 2021Cancel·lats els Campionats de Motociclisme

La 9a edició de la cursa de muntanya de 

La Neorual passa directament al 2021. Els 

responsables de l'exigent prova de trail, amb 

sortida i arribada a Santa Maria de Martorelles, 

han decidit posposar-la per la Covid-19. 

El Circuit de Barcelona-Catalunya no podrà celebrar els Campionats de 

Catalunya de Motociclisme ni el Campionat Mediterrani de Velocitat, 

previstos per aquest cap de setmana. D’aquesta manera, el calendari 

esportiu del Circuit es tancarà el proper 19 de desembre amb la disputa

del 1r RallySprint RACC Circuit de Barcelona-Catalunya.

BAIX VALLÈS. Els entrenaments es-

portius al Baix Vallès han tornat 

aquest dilluns amb restriccions 

del 30% d'aforament màxim en 

pavellons i gimnasos, i el 50% 

en instal·lacions a l'aire lliure. 

Aquestes limitacions es mantin-

dran durant el primer tram de la 

reobertura, previsiblement du-

rant una quinzena de dies. Això sí, 

la competició d'àmbit català no es 

preveu fins a principis del 2021.  

 

Sessions individualitzdes
Els pavellons i gimnasos són els 

que més han hagut d'ajustar l'ho-

rari dels entrenaments. L'Hand-

bol Parets ha decidit fer entrena-

ments més individualitzats amb 

els equips. "Podem entrenar fins 

a les 21.30 h, sobretot el sènior 

masculí. Amb la base, fem en-

trenaments més individuals, 

reduïts i amb més distància 

entre els diferents equips", ad-

met el president del club, Antonio 

Ruiz, que espera que al gener es 

reprengui la competició. 

Pel que fa al CB Vila Montor-

nès, pràcticament no ha fet canvis 

respecte a les sessions d'abans de 

l'aturada de l'octubre. "Nosaltres 

ja apliquem entrenaments in-

dividualitzats des que vam co-

mençar aquesta temporada. Te-

nim dos pavellons, ara per ara, 

anem bé perquè seguim amb 

sessions per equip de només 50 

minuts", explica Xavi Espín, pre-

sident de l'entitat montornesenca. 

El Club Patinatge Artístic Mo-

llet, està tenint problemes per en-

Tornen els entrenaments
cbm

cabir a la vuitantena de patinado-

res, tot i que compta amb la pista 

interior del Riera Seca i l'annexa. 

"Si una patinadora entrena sis 

hores a la setmana, ara entrena 

unes 3 hores. Per poder apli-

car les restriccions d'horari i 

d'espai, hem limitat la pràcti-

ca", indica la presidenta del pa-

tinatge molletà, Isabel Hernán-

dez, que espera tancar ja aquest 

2020 ràpidament: "Esperem 

que el 2021 puguem competir, 

perquè enguany tan sols hem 

pogut fer tres preseleccions". 

 

Divendres, sense entrenament
En equipaments a l'aire lliure, 

principalment camps de futbol i 

pistes d'atletisme o pàdel, l'afora-

ment és de la meitat, tot i això les 

ENTRENAMENT  Un equip de base del CB Vila de Montornès

fsp

EN PISTA  La base del FS Parets, al Joaquim Rodríguez

entitats han aplicat limitacions. 

"Nosaltres els divendres no 

entrenem. Hi ha confinament 

municipal i tenim esportistes 

de fora de Mollet", admet el pre-

sident de la UE Lourdes, Fernan-

do Diago, que explica que només 

entrenen de 17.45 a 21.15 h. 

Tanmateix, el CF Montornès, ad-

met que els equips ja tenen ganes 

de competir, però que tot i això 

"tampoc fem entrenaments en-

tre equips, cada equip entrena 

només amb els seus esportis-

tes", diu el coordinador del CFM, 

Juan Pérez. .

D'altra banda, els gimnasos han 

hagut de seguir aplicant la cita 

prèvia per entrar dins de les seves 

instal·lacions i amb l'aforament 

reduït del 30%.  jl.rodríguez b.

FUTBOL | Primera Catalana

El CF Parets i el CF 
Mollet UE busquen 
solucions amb l'FCF
MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE i 

el CF Parets s'han sumat al mani-

fest unitari dels clubs de la Prime-

ra Catalana per trobar una solució 

a la tornada dels partits de futbol. 

Aquest document implica a 36 

dels 40 clubs de la categoria entre 

els quatre subgrups, que s'han po-

sat d'acord per posar-se a dispo-

sició de la Federació Catalana de 

Futbol (FCF) per trobar solucions 

conjuntes. 

El document lloa la iniciativa de 

l'FCF de reunir-se amb els clubs 

per arribar a una solució per la 

tornada competitiva, tot i que els 

clubs demanen la creació d'una 

comissió conjunta amb els clubs. 

"Ara hem d'estar per sumar i 

hem d'anar tots plegats", admet 

el president del CF Parets, Raul 

Soto, que admet la dificultat per 

la represa competitiva: "hem de 

ser realistes i és possible que la 

competició aquesta temporada 

no es pugui dur a terme".

Pel que fa al director espor-

tiu del CF Mollet UE, Oriol Olivé, 

tampoc veu clar quan es podrà 

reprendre la competició, tot i que 

"vui pensar positivament que 

ho podrem fer", admet, i remar-

ca: "els clubs volem tenir infor-

mació i volem ajudar a l'FCF per 

tal d'adoptar mesures que es 

puguin fer". 

Ara per ara l'ens federatiu pre-

veu la tornada competitiva el 9 i 

10 de gener.  jl.rodríguez b.

POLIESPORTIU  ELS CLUBS BAIXVALLESANS S'ADAPTEN A LES RESTRICCIONS D'AFORAMENT D'INTERIOR I EXTERIOR
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j.s.PARETS. El paretà Joan Soto, de 53 

anys i membre del Centre Excursi-

onista de Parets, vol completar a la 

primavera del 2021 una expedició 

al Nepal fent un trekking i, poste-

riorment, pujar al cim del Lobuc-

he, de 6.120 metres. El repte ja de 

per si és exigent, però es conver-

teix en majúscul si es té en compte 

la discapacitat visual de Soto. Des 

del 2006 ha anat perdent progres-

sivament la visió, fins quedar-se 

amb un 15% de la capacitat total. 

El paretà ha batejat el repte 

esportiu, amb el nom On jo no hi 

veig, puja el meu cor, que ha es-

tat guardonat com a Premi Inclu-

siu de l'Esport Català 2020, que 

impulsen la Secretaria General 

de l’Esport i de l’Activitat Física i 

Onat Foundation, del paretà Ser-

gi Mingote. "Serà un gran ajut 

perquè requereix, a banda de la 

preparació, d'una inversió eco-

nòmica. No només en el viatge, 

també al material que és neces-

sari", diu Soto, que se sent prepa-

rat per fer el repte: "Aquests me-

ALPINISME REP EL PREMI INCLUSIU DE L'ESPORT CATALÀ, DE LA GENERALITAT I ONAT FOUNDATION 

Joan Soto, amb una deficiència 

visual, d'expedició al Nepal

sos m'estic preparant i he pujat 

a pics emblemàtics de Catalunya 

com és l'Aneto o la Pica d'Estats. 

Això sí, sempre amb la supervi-

sió d'una persona que em fa de 

guia i fent controls estrictes per 

no posar-nos en perill".

Soto continua vinculat així amb 

ATLETISME  ARGUISUELAS FARÀ UN REPTE SOLIDARI

Córrer 100 km per Gallecs 

pels Petits Grans Herois 

ARXIU

JOAN SOTO  Fent un entrenament aquests mesos, com a preparació

JORDI ARGUISUELAS  És un dels responsables del Triatló Sant Gervasi

MOLLET. Córrer 100 km sense pa-

rar per l'Espai Natural de Gallecs, a 

Mollet. Aquest és el repte que s'ha 

marcat el molletà Jordi Arguisu-

elas, del Triatló Sant Gervasi, que 

vol realitzar el 19 de desembre. 

Tota una fita que vincula amb una 

causa solidària perquè està recap-

tant diners, que aniran destinats a 

l'entitat Petits Grans Herois, que 

és una associació de mares i pares 

d'infants prematurs de l’Hospital 

General de Catalunya. 

"Quan va néixer la meva filla, 

vam coincidir amb uns pares 

amb un infant prematur. Poc 

després a la feina, vaig coincidir 

amb la presidenta d'aquesta en-

titat. No crec en les casualitats. 

Llavors, vaig decidir fer un rep-

te esportiu en aquests temps 

sense curses i vincular-ho amb 

Petits Grans Herois", explica Ar-

guisuelas, que fins ara ha recaptat 

uns 300 euros i s'ha posat com a 

mínim, un miler: "Les donacions 

es poden fer per la web de mi-

granodearena.com i serviran 

per als packs que dóna l'entitat 

a les famílies que tenen un in-

fant prematur". 

El molletà farà els 100 km en 

solitari per Gallecs, tot i que re-

brà el suport de membres del Sant 

Gervasi. "Farem un circuit per 

Gallecs per pistes, i l'aniré repe-

tint fins a completar els 100 km. 

Potser algun membre del club 

em segueix una estona, però so-

bretot necessitaré el seu ajut en 

punts d'avituallament", explica 

el molletà, que es mostra il·lusio-

nat amb el repte: "no tenim cur-

ses en temps de la Covid-19 i fer 

aquest tipus de reptes són una 

motivació". 

Arguiuselas és una habitual de 

les curses de muntanya des de fa 

anys i, a més, ha completat diver-

sos Ironman, que són unes proves 

de triatló de llarga distància molt 

exigents.  JL.rodríguez b. 

La Setmana de l’Esport, del 

14 al 20 de desembre a Parets

POLIESPORTIU ENGUANY NO SE CELEBRARÀ LA CURSA DEL CORRE PARETS, PLENA DE PARES NOEL

PARETS. El Servei d’Esports de 

l’Ajuntament de Parets ha impul-

sat una nova iniciativa que rep 

el nom de ‘Setmana de l’Esport 

Parets 2020’. Es tracta d’una ac-

tivitat solidària en què, durant la 

setmana del 14 al 20 de desembre, 

tothom que practiqui activitat físi-

ca o esportiva ho comparteixi a 

Instagram etiquetant al compte 

d'esports de l'Ajuntament de Pa-

rets. A més, si es vol, es pot fer 

amb la samarreta solidària.

La samarreta es pot comprar 

fins al 18 de desembre amb un 

preu de 5 euros, que anirà desti-

nat a La Marató de TV3, que en-

guany es dedica a la lluita contra 

la Covid-19. La samarreta es po-

drà recollir entre el 7 i el 18 de 

desembre al Poliesportiu Munici-

pal d’Esports Joaquim Rodríguez.

L’alcalde i regidor d’Esports de 

l’Ajuntament de Parets, Jordi Se-

guer, ha explicat que enguany no 

es podran celebrar activitats es-

portives emmarcades en les fes-

tes de Nadal, com per exemple la 

cursa Corre Parets, plena de pares 

Noel,  o altres activitats i competi-

cions organitzades per les entitats 

de la ciutat.  

l'esport. Fa un anys va ser doble 

campió d'Espanya i subcampió 

de Catalunya, en bicicleta tàndem 

amb Sergi Mingote. "Vaig rebre el 

suport de molts companys, en-

tre aquests Sergi Mingote, com a 

company de títols, o Carles Mer-

caeder", recorda Soto.   JL.r.b.
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MOLLET. Des que Alèxia Putellas va 

debutar amb la selecció espanyola 

absoluta en un amistós contra Di-

namarca el 2013, ha sumat ja una 

vuitantena d'internacionalitats, i ha 

disputat dos campionats d'Europa i 

del Món. La molletana afronta du-

rant dues setmanes una nova con-

vocatòria amb el combinat estatal 

amb l'objectiu de segellar el passi a 

la fase final de l'Eurocopa d'Angla-

terra del 2022. 

Putellas és juntament amb Marta 

Corredera i Irene Paredes, de les ju-

gadores més veteranes de la selec-

ció espanyola, tot i que la molletana 

tan sols té 26 anys. "Sincerament 

sóc una afortunada, he d'agrair 

en tots els partits les grans com-

panyes que he tingut i els selec-

cionadors. A més, de tota la gent 

que m'ho ha posat molt fàcil, aju-

dant-me dins o fora del terreny 

de joc", explicava la molletana 

després de sumar 80 internaciona-

litats després de guanyar contra la 

República Txeca. 

FUTBOL LA MOLLETANA VA DEBUTAR AMB EL COMBINAT ESTATAL EL 2013 CONTRA DINAMARCA

Alèxia Putellas suma ja 80 
internacionalitats amb Espanya

ENTRENANT  La molletana aquesta setmana amb la selecció espanyola

La selecció espanyola ocupa 

el segon lloc del grup D, amb 13 

punts, els mateixos que la Repúbli-

ca Txeca, tercera, i està a un del lí-

der, Polònia. El combinat estatal té 

dos partits menys i afronta els dos 

propers compromisos com a trans-

cendentals per assolir el bitllet de 

l'Eurocopa. Divendres, rep Moldà-

via, i dimarts, Polònia. 

"No em plantejo res a futur, 

intento anar dia a dia. No em 

marco objectius, intento donar 

el millor diàriament tant indivi-

dualment com a nivell d'equip. 

Gaudeixo cada dia com si fos 

l'últim. Intento millorar cada 

dia. El destí i el que ens porti el 

futur ja es veurà", explicava en 

roda de premsa Putellas, camí del 

centenari de partits amb la selecció 

espanyola. . 

MONTORNÈS. El tècnic montor-

nesenc Robert Cuesta ja està con-

centrat amb la selecció espanyola 

d'handbol femenina per disputar 

l'Europeu de Dinamarca, que tin-

drà lloc del 3 al 20 de desembre. 

L'equip estatal és el vigent sub-

campió del Món i va amb el cartell 

d'una de les seleccions més pode-

roses.

Cuesta compagina el càrrec del 

KH-7 BM Granollers, de la Divisió 

d'Honor femenina, amb la de pre-

parador físic de la selecció, que 

entrena el granollerí Carlos Viver. 

El combinat estatal disputarà com 

a preparació de la cita continental 

dos amistosos contra Eslovàquia, 

dissabte i diumenge. Tot seguit, 

anirà fins a Dinamarca per afron-

tar la fase de grups de la cita con-

tinental contra Rússia, Suècia i la 

República Txeca.

Robert Cuesta amb el BMG
El montornesenc està afrontant 

una temporada d'èxit a la Divisió 

d'Honor amb el KH-7 BM Grano-

llers després d'aconseguir un ple 

HANDBOL EL MONTORNESENC ÉS PREPARADOR AMB ESPANYA

Robert Cuesta afronta el 
repte de l'Europeu 2020

de victòries en els primers cinc 

partits disputats. Una ratxa que 

permet a l'equip de Cuesta situ-

ar-se al primer lloc del grup B, 

entre les millors de la màxima ca-

tegoria. 

D'altra banda, el cap de setma-

na passat el BMG va dir adéu a la 

competició continental de clubs 

European Cup en perdre l'elimina-

tòria contra l'Elx. 

BMG

ROBERT CUESTA
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'L'escriptor d'un país sense llibreries', al Casal
El Casal Cultural de Mollet projectarà aquest divendres a les 21 h la 

pel·lícula L'escriptor d'un país sense llibreries, en una sessió a la sala 

d'actes que comptarà amb la presència del director, en Marc Serena. El context del film és 50 anys enrere, quan Guinea Equatorial es va independitzar d’Espanya. Ara són un dels països més aïllats de l'Àfrica.
Club de lectura a Sant FostDijous (18.30 h) es farà el club de lectura virtual de Sant Fost. Girarà entorn del llibre 
Un cor massa gran i altres contes, d’Eider 

Rodríguez, i comptarà amb la participació 

del traductor, Pau Joan Hernández.

"I si en lloc de construir un miler d'habitatges 
al Calderí, n'eliminem un miler de la ciutat?"

MOLLET. Paisatges en despaisatge, a càrrec de Hiat_ús grup –format pel geòleg i assagista Daniel Barbé 
i per l'investigador ecocorporal i 

ballarí ambientalista Jordi Mas–, és la nova mostra de L'Aparador del Museu Abelló, en el cinquè 
capítol del cicle Ficcions Urbanes a cura de Mixité.

El treball que proposa aquesta 

nova mostra es basa en una anàli-si dels fluxos que construeixen el 
paisatge, inicialment a partir del 

vector aigua: l’erosió, la sedimen-

tació i les alteracions antròpiques. Cerquen metàfores que per analo-

gia ens descriuen simultàniament 

la dinàmica del paisatge i la cultu-

ra o l’expressió del cos, i porten el paisatge a l’escriptura i a la perfor-

mativitat corporal. El projecte Pai-

satges en despaisatge s’ubica sobre 

els sòls contaminats i els paisatges 

enllocats a les lleres del riu Besòs, entre Mollet i la Llagosta i utilitza 
diversos conceptes, espais o plata-formes per desenvolupar-se en el marc del Cicle de L’Aparador.Ara per ara, a L'Aparador es po-

den veure uns quants panots. En Daniel Barbé explica que ja eren dins de L'Aparador i que els han 
mogut i els han aixecat. "Quan vam 
entrar-hi per intervenir-lo, el 
primer que vam notar és que el 
terra es movia, i és perquè esta-

ven els panots, però no estaven 
fixats. Vam decidir aixecar-los 
i vam trobar que a sota dels 
panots estava el terra del Museu. 
Per això hem aixecat els panots, 
per mostrar la inestabilitat dels 
panots, i que a sota hi ha al Mu-
seu". En aquest sentit, també reme-mora però museïtzant una mítica frase del Maig del 68: "En comp-
tes que a sota de les llambordes 
hi hagi el mar, aquí a sota dels 
panots hi ha el Museu. Potser es-
tem atrapats dins del museu glo-
bal del postcapitalisme".L'aixecament dels panots va ser 
la primera de les accions que du-

ran a terme en el marc d'aquesta 

mostra, tot i que no estava ini-

cialment prevista i hi va sorgir 

espontàniament. El que sí que estava previst era fer dissabte la inauguració acompanyada d'una 
passejada que havia de portar per 

nom Derriva. Deriva que trenca el 

seu propi marc conceptual. Amb les 
restriccions actuals per la pandè-mia, sense la possibilitat de fer-hi 
una excursió amb gaire gent ple-gada, van decidir ajornar-la. La 
intenció era "seguir la llera del 
Besòs fins a les bombes hidroge-
oquímiques enterrades de camí 
al municipi de la Llagosta".A més de diverses derrives –o passejades– programades, també 
hi ha agendats alguns tallers al CRA'P de Mollet, entitat local que hi col·labora en el projecte. Amb 
la incertesa de la pandèmica, es faran aquelles activitats previstes 
que compleixin les mesures res-

trictives en cada moment, i aque-

lles altres que puguin anar sorgint 

espontàniament.

Contra la urbanització del Calderí
Paisatges en despaisatge compta 

amb dos tipus de treballs narra-tius. Un és el que comparteixen 
en Jordi i en Daniel, cadascú des 

del seu vessant: "Busquem la 
manera que els conceptes i les 
metàfores que a mi m'ajuden a 
explicar el paisatge també ens 

ajudin a explicar els nostres 
moviments dins del paisatge", diu Barbé.L'altre són els conceptes narra-

tius del paisatge, en aquest cas en 

el tram que hi ha entre Mollet i la Llagosta pel Besòs. Un dels espais de treball principal és el Calderí i 
serà un dels propers conceptes que hi posaran dins de L'Apara-

dor: "Què vol dir que s'hi facin 
1.000 habitatges?". De fet, Barbé explica que emmarcat en L'Apara-

dor i si hi troba bona rebuda pro-

posarà als activistes de la ciutat 

"que presentin un contrapro-
jecte on la seva proposta fos, en 
lloc de fer un miler d'habitatges, 
fer-ne desaparèixer un miler de 
la ciutat. El mateix plànol, però 
invertit. Quina part de camps 
pot entrar a Mollet? És una fic-
ció, però és per pensar-hi".

Una altra part central del tre-

ball es troba ubicada sota l'encre-uament de les infraestructures de 
mobilitat que passen per sobre 

del Besòs, entre els municipis de Mollet i la Llagosta. "Tota la lle-
ra fluvial del Besòs està plena 
d'abocadors enterrats amb 
productes químics, bombes 
hidrogeoquímiques. Aquests 
residus contaminen i posen en 
joc un recurs bàsic per a l'auto-
nomia davant del canvi climà-
tic, els aqüífers".  sergio carrillo

ART  LA FUTURA URBANITZACIÓ ÉS UN DELS TEMES SOBRE ELS QUALS REFLEXIONARÀ LA NOVA MOSTRA DE L'APARADOR DEL MUSEU ABELLÓ ELS PRÒXIMS MESOS

A L'APARADOR  Els dos artistes, components de Hiat_ús grup, formant part de la instal·lació durant la no-inauguració

Fiona Capdevila
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Arturo Padilla publica el llibre 
'La casa del cementiri de cotxes'

LITERATURA  EL MONTORNESENC GARANTEIX PASSAR POR DURANT LA LECTURA DE LA NOVEL·LA

MONTORNÈS. "Tot va començar vi-

sitant una casa que hi ha a Mont-

many, al costat del Figaró. Vaig 

anar amb una amiga, volíem anar 

al Castell de Montmany, però ens 

vam perdre i vam acabar en una 

casa que precisament està envol-

tada de cotxes desballestats. Una 

casa molt surrealista que sem-

blava abandonada, però ens vam 

adonar que hi vivia una persona". 

Així li va sorgir al montornesenc Ar-

turo Padilla la idea d'escriure la no-

vel·la de terror La casa del cementiri 

de cotxes, publicada recentment.

Els dos amics van recórrer la casa, 

perquè els hi cridava l'atenció, tam-

bé el fet que estigués "envoltada de 

cotxes desballestats, i fins i tot hi 

havia un tractor i una caravana 

en un barranc. També hi havia 

una ermita a prop de la casa que 

tenia una esquerda a l'entrada". 

Padilla assegura que tot plegat "era 

molt literari, molt barroc i molt 

tenebrós, i de seguida vaig veure 

aquell lloc com un escenari d'una 

història de por".

La novel·la arrenca de manera 

semblant a la vivència de l'autor. 

Uns joves –en el cas del llibre cinc– 

es perden al bosc en una sortida de 

cap de setmana i troben una casa 

amb tot el context descrit prèvi-

ament. Un dels nois explica la lle-

genda d'un nen que també es va 

perdre al bosc, es va instal·lar en 

una mansió abandonada i va co-

mençar a matar tots els conductors 

que passaven per allà, alhora que 

desballestava els seus cotxes. Tot i 

que només és una llegenda, la por 

s'apodera dels protagonistes i la re-

alitat els mostrarà com les llegen-

des tenen un rerefons de veritat.

La novel·la està explicada en pri-

mera persona a cinc veus, una per 

capítol. "Els narradors protago-

nistes narren el que veuen i com 

ho veuen des del seu punt de vis-

ta. No hi ha una veritat absoluta, 

tot són percepcions subjecti-

ves", explica el montornesenc, que 

recalca que el seu propòsit amb 

aquest llibre era "fer passar por". 

"A mi m'interessava crear un cli-

ma de terror, d'incertesa, de ne-

guit i de suspens", hi afegeix, as-

segurant que creu que el repte ha 

reeixit: "Molta gent m'ha dit que 

el llibre se l'havia de llegir de 

dia. Penso que pot aconseguir el 

seu efecte, que és generar por".

Sobre el fet d'escriure una no-

vel·la de por també destaca que 

"generar por en la literatura és 

molt complicat. En una pel·lí-

cula de terror és més fàcil que 

passis por perquè hi influeix la 

música, els efectes o les imatges. 

Amb la literatura, generar por 

és més complicat perquè només 

tens la paraula".    sergio carrillo

a.p.

ARTURO PADILLA  El montornesenc és l'autor de 'La casa del cementiri de cotxes' PORTADA DEL LLIBRE

MONTORNÈS. L'Ajuntament de 

Montornès ha decidit suspendre 

els actes de Sant Sadurní (patró 

del municipi), que havien d'ar-

rencar a finals de mes, a causa de 

"la situació sanitària actual i els 

canvis continus en les restric-

cions de les activitats culturals 

per contenir la Covid-19".

Des del consistori apunten que 

"els continus canvis no perme-

ten planificar activitats cultu-

rals presencials amb garanties, 

ni fer la difusió perquè arribin 

les propostes a tot el veïnat amb 

prou temps i amb igualtat de 

condicions per accedir-hi".

Tot i això, entitats com l'Asso-

ciació Fotogràfica de Montornès 

mantindrà, de manera virtual, el 

seu ral·li fotogràfic amb premis 

importants, i el Centre d'Estudis 

també tindrà una activitat en línia.

Pel que fa al ral·li fotogràfic, tin-

drà lloc aquest diumenge a partir 

de les 9 h i caldrà lliurar les fotogra-

fies abans de les 20 h. Per inscriu-

re's cal enviar un correu electrònic 

a afmontornes.ralli@gmail.com.

D'altra banda, cal destacar que 

l'Ajuntament treballa per una ofer-

ta, especialment dedicada al públic 

familiar, per a les festes nadalen-

ques i per la represa de la progra-

mació estable de teatre i música, 

que seguirà sent cultura segura.  

La festa de Sant 
Sadurní, suspesa

TRADICIONAL  EL RAL·LI FOTOGRÀFIC, PERÒ, ES FARÀ DIUMENGE

juanjo bermejo / arxiu

SENSE FOC  Imatge dels Diables durant la festa del 2019

POPULAR  LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA HA IMPEDIT LA 54a EDICIÓ

El Pessebre Vivent de 
Sant Fost també s'anul·la
SANT FOST. El Pessebre Vivent de 

Sant Fost no realitzarà enguany 

les seves tradicionals funcions de 

Nadal. "Degut a la situació ac-

tual per la Covid-19, i que cada 

dia la situació és molt complexa 

i canviant, hem decidit, de for-

ma prudent i amb un dolor im-

mens, anul·lar l'edició d'aquest 

any del nostre Pessebre, que en 

seria la 54a edició", expliquen els 

organitzadors en un comunicat, en 

el qual recorden que el santfostenc 

és el pessebre vivent "més antic 

del Vallès i un dels més antics de 

Catalunya". Tanmateix, han avan-

çat que estan treballant en una 

versió virtual. El pessebre de Mar-

torelles també ha anunciat recent-

ment la suspensió per a enguany. 

Sant Fost també s'anul·la

"Molta gent m'ha dit que
se l'havia de llegir de dia.

Penso que pot aconseguir 
el seu efecte, generar por"

dissabte 28

diumenge 29

divendres 27

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

La pertorbació se situarà al 

sud de la Península, envi-

ant-nos vent de llevant i 

provocant pluges amb 

temperatures més baixes.

Continuaran les pluges, 

amb vent que girarà cap 

a Gregal (NE), amb tem-

peratures màximes que 

seran fresques, normals 

per l’època.

La borrasca s’allunya mar 

endins, deixant pas a par-

tir de mig matí a un dia 

assolellat,  amb màximes 

més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 19 21ºC 9ºC 17ºC - 21 km/h W

DIVENDRES, 20 17ºC 9ºC 12ºC - 15 km/h NNE

DISSABTE, 21 16ºC 3ºC 10ºC - 11 km/h NNE

DIUMENGE, 22 16ºC 2ºC 10ºC - 18 km/h SE

DILLUNS, 23 17ºC 5ºC 13ºC - 16 km/h WSW

DIMARTS, 24 17ºC 3ºC 13ºC - 21 km/h W

DIMECRES, 25 18ºC 8ºC 15ºC 0,4 15 km/h SSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Carències afectives = gelosia
Respecte de la gelosia, Montaigne escriu: 

"La gelosia és de totes les malalties de l'es-
perit, aquella a la qual més coses li serveixen 
d'aliment i cap de remei".

La gelosia no neix de l'estupidesa, sinó 
d'una major necessitat de suports que obli-
ga a "enganxar-se" a idees, objectes i/o per-
sones, a partir de les quals sentir la segure-
tat que interiorment no es posseeix.

La persona gelosa té la tendència de tan-
car dins d'una presó tots aquells elements 
que sent que li pertanyen, i tota actitud que 
constitueixi una amenaça per mantenir el 
seu sentir de seguretat, provocarà en ella 
reaccions que poden ser fins i tot agressives.

Hi ha diferents tipus de gelosia, però tots 
tenen en comú l'amor propi ferit per part de 
qui sent l'estat de gelosia.

Sentir gelosia provoca absorbir els espais 
dels altres per tal d'aconseguir compensar 
les mancances afectives internes, la qual 
cosa resulta un intent inútil, ja que la bui-
dor interior solament es pot omplir de dins 
a fora i no a l'inrevés. Per exemple, en una 
relació de parella mai hi ha una total igualtat 
de sentiments. En realitat, sempre hi ha un 
que estima més i un altre que estima millor. 

El conflicte apareix quan el que estima més 
vol absorbir a qui estima millor; és a dir, no 
des de la necessitat.

És una lluita perduda 
intentar que un amor ex-
terior ompli una buidor 
interior. Però és ben cert 
que aquest intent equivo-
cat assenyala l'existència 
d'un conflicte emocional, 
el qual provoca que qui 
el pateix projecti vers la 
parella el reflex de la seva 
problemàtica individual.

En funció del comentat, 
es pot afirmar que tota 
problemàtica de gelosia 
i possessió, sense causa 
concreta i real, constitu-
eix el senyal d'una man-
cança afectiva a resoldre 
en benefici propi i de la 
parella, així com una por a perdre l'únic que, 
tot i que equivocadament, es creu tenir.

Avui recomano la lectura d'un article pu-
blicat en El País Semanal on es parla de la 
gelosia. Tot seguit destaco les idees que con-

sidero més importants.
- "Alguns dels motius més comuns que ex-

pliquen la gelosia són:
1. La inseguretat i la baixa autoestima. La 

persona gelosa es compara amb altres rivals 
i se sent feble i percep que no està a l'altura.

2. La idea de possessió. Moltes persones 
es creuen amos de l'estil 
de vestir, de les conver-
ses o del temps de les 
seves parelles

3. La sensació d'injus-
tícia i de no rebre el ma-
teix tracte".

- Si vol canviar la dinà-
mica de la seva parella, 
proveu de posar en pràc-
tica aquests consells:

1. No cedeixi davant 
demandes absurdes que 
afecten el seu estil de 
vida i la seva escala de 
valors. Per a la sana con-
vivència, ambdues parts 
han de fer concessions, 
però hi ha uns límits. Te-

nir un espai personal, fer esport, mantenir 
amistats, triar la forma de vestir, amb qui es 
reuneix a la feina ... Són conductes normals 
que formen part de la seva vida i del seu 
benestar.

2. No justifiqui i doni explicacions de cada 
trucada i missatge que rebi. Vostè necessita 
poder actuar com qualsevol persona digna 
de confiança.

3. Ignori el xantatge emocional: com males 
cares, que li retiri la paraula, comentaris del 
tipus que no pot estar sense vostè quan surt, 
que sent molta ansietat i que pateix molt. La 
dependència emocional no és positiva per a 
cap de les parts.

4. Acceptar que les relacions poden ser 
per a tota la vida o no.

5. Doni llibertat a la seva parella, respecti 
la seva intimitat i el seu espai. Les persones 
necessitem estar en equilibri, i el temps que 
invertim amb nosaltres mateixos és molt 
enriquidor: llegir, córrer, anar a jugar a pà-
del amb els amics, prendre un cafè amb una 
altra persona.

6. Confiï. La confiança és un dels valors 
més importants en una relació.

7. Treballeu la seva autoestima. Intenta 
veure quins són els seus punts forts, pre-
gunti-li què el va atreure, faci-li saber que és 
important per a vostè que li digui coses que 
el facin sentir atractiu.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC 

NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 

/ 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat  

esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta flora

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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OPINIÓ

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN PARA HOSTELERÍA.

LUIS BELMONTE 
ASESOR COMERCIAL DE DISBESA 

APRENDE TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL CAFÉ.

Contáctame sin compromiso: luisbelmontemarin@yahoo.es

638 31 35 51

Caldes ven brou ecològic 

embotellat amb aigua

termal de la Font del Lleó
L’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha 

vist obligat a cancel·lar la que hauria es-

tat la 35a Fira de Nadal, que s’havia de 

celebrar el 28 i 29 de novembre, a causa 

de la situació de crisi sanitària. Amb tot, 

per primer cop ofereix brou termal em-

botellat a la botiga del Museu Thermalia. 

L’Oficina de Turisme i el Museu Therma-

lia treballen per mantenir la cocció del 

tradicional brou de Nadal que sempre 

ha estat l’essència de la Fira de Na-

dal i gestionar-ne la venda a la botiga 

del museu calderí. La idea és poder-lo 

oferir embotellat i començar a comerci-

alitzar-lo el divendres 27 de novembre, 

coincidint amb l’encesa de les llums de 

Nadal i la sonorització dels carrers de 

Caldes per a la campanya nadalenca. 

S’elaboraran dos tipus de brous termals, 

un amb carn i verdures i, l’altre, només 

amb verdures. El brou serà elaborat de 

Fa més d’un segle del naixement de La 

Perpetuenca, el 1911, com un sindicat 

agrícola. Des d’aquell moment s’ha anat 

diversificant el negoci al voltant dels 

productes del camp, i actualment és 

l’agrobotiga del Vallès, amb molts pro-

ductes ecològics a preus competitius. A 

causa de la creixent necessitat d’espai, 

l’any 2001 es van inaugurar les noves 

instal·lacions com resposta a aquesta 

diversificació i a un canvi d’orientació 

que no oblida el pagès, però que incor-

pora nous mercats. La superfície total 

és de 2.100 metres quadrats, dels quals 

900 són agrobotiga, on els serveis que 

es donen es multipliquen i marquen la 

diferència amb altres grans superfícies. 

Per exemple, en l’alimentació: vins i olis 

seleccionats d’altres cooperatives de 

Catalunya, llegums, embotits i format-

ges artesanals i tota mena de productes 

ecològics, des de l’arròs fins a la pizza. 

Els productes d'alimentació que 

La Lliçanenca prepara

lots de Nadal personalitzats
La Cooperativa La Lliçanenca és una 

agrobotiga amb més de 30 anys d'història 

que ofereix un ampli assortit de produc-

tes d’alimentació, per a la llar i, sobretot, 

productes de proximitat, de temporada i 

de qualitat. A més, podeu adquirir-hi tota 

mena de pinsos per a animals domèstics 

i de granja, així com bales d’encenalls, 

fenc, alfals i palla. La cooperativa té una 

zona exterior destinada als substrats, 

els adobs i els arbres, amb plantes vives, 

flors i planter de temporada. A les portes 

de Nadal, La Lliçanenca prepara lots i 

paneres presentades en cistell o en cap-

ses de cartró personalitzades i amb un 

5% de descompte en tots els productes 

seleccionats. Es fan packs eco (29,49 € 

més IVA), i també es poden fer a mida en-

tre un ampli assortit de vins, caves, car-

quinyolis, polvorons, embotits, galetes, 

torrons, galets i pasta, brou... Es poden 

fer comandes per whatsapp al 697 16 79 

78. També hi ha opció d’entrega a domicili.

LA LLIÇANENCA

carretera de Granollers a Lliçà, km 3
Telèfon: 93 841 51 53
www.lallicanenca.org

La Perpetuenca, productes 

de proximitat i de qualitat

ALIMENTACIÓ TRADICIÓ

AGROBOTIGA

Menjar
Beure

ofereix La Perpetuenca són sempre 

de proximitat i de la màxima qualitat, 

no només per a les properes festes de 

Nadal, sinó també durant tot l'any. 

Pel que fa a jardineria, a més de fer-

tilitzants, terres, llavors, fitosanitaris, 

reg, eines i tots els complements, també 

assessora en la construcció de jardins. 

També hi ha tot allò necessari per a ani-

mals de companyia (alimentació, gàbi-

es, productes sanitaris i complements) 

i per a la hípica (alimentació, sanitaris, 

complements vitamínics, vestuari i com-

plements). També destaca el suport a 

l'agricultura ecològica amb l'assortiment 

de compostadores, llavors, fungicides, 

insecticides i fertilitzants necessaris.

TURISME CALDES

plaça Font del Lleó, 20 - Caldes
Telèfon: 93 865 41 40
www.visiteucaldes.cat

DE CALDES DE MONTBUI

100% NATURAL

1 ampolla de brou termal  

i 1 bossa de Shop in Caldes  

per l’entrega de 3 tiquets de compra dels  

establiments de Caldes de Montbui.

Conservem  
entre tots l’essència 
de la Fira de Nadal,  
mentre esperem  

la propera  
edició.

Tiquets de compres fetes entre el 27/11/20 i el 05/01/21.  

Recollida del brou termal a Thermalia (del 27/11/20 al 05/01/21).

1 ampolla de brou termal per persona.

Es repartiran 620 litres de brou termal per ordre de demanda fins a acabar les existències.

COMPRA EN AQUEST 
ESTABLIMENT I ACONSEGUEIX 

UNA AMPOLLA DE  
BROU TERMAL.

BROU 
ECOLÒGIC  

DE CARN I DE  
VERDURES

BROU 
ECOLÒGIC  DE CARN I VERDURA

DE CALDES DE MONTBUI

100% NATURAL

forma artesanal amb aigua termal de 

Caldes de Montbui i productes ecolò-

gics frescos, de qualitat i 100% naturals, 

amb la corresponent certificació homo-

logada. A través d’aquesta iniciativa es 

pretén conservar l’essència de la Fira de 

Nadal a l’espera de la propera edició.

D'altra banda, Thermalia i la Taula de 

Comerç participen en una promoció 

conjunta: per cada 3 tiquets de com-

pra en un comerç calderí de proximitat, 

podreu recollir gratuïtament una am-

polla de brou termal dins d’una bossa 

de la marca comercial calderina Shop 

in Caldes, Compra a Caldes. La cam-

panya serà del 27 de novembre al 5 de 

gener de 2021 i fins a esgotar existènci-

es. Es calcula repartir 620 litres de brou 

termal. La darrera edició de la Fira de 

Nadal, el 2019, va rebre la visita d’unes 

30.000 persones i es van repartir més de 

10.000 racions de brou termal elaborat 

en l’olla més gran de Catalunya, d'1,5 

m de diàmetre, amb una capacitat de 

1.500 litres, i cuit amb foc de llenya.

LA PERPETUENCA

ctra. Sabadell, km 4, Santa Perpètua
Tel. 93 560 00 60
www.laperpetuenca.com
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                    Menjar & Beure

Luis Belmonte: assessorament 
i formacions per a l'hostaleria

LUIS BELMONTE

luisbelmontemarin@yahoo.es 
Tel. 638 31 35 51

Un bon cafè pot alegrar un matí i po-
sar la cirereta a qualsevol àpat. I un cafè 
que no sigui òptim pot deslluir-lo. Per 
aquest motiu, Luis Belmonte, assessor 
comercial de la distribuïdora Disbesa i 
tota una institució del cafè a la comar-
ca, ofereix assessorament i formacions 
per a bars i restaurants. Luis Belmonte 
posa així tres dècades de coneixement 

al servei del sector per trobar "el blend 

més òptim per a cada tipus d'establi-

ment". 
Des dels 15 anys que va començar 

a treballar en una empresa cafetera, 
Luis Belmonte ha traslladat el seu as-
sessorament i saber fer a tot el Vallès. 
Tota una vida de coneixement i passió 
cafetera que es tradueix en èxit, en sa-

RESTAURACIÓ

El moniato, el tubercle 
de moda de la tardor
El moniato és potser el producte estre-
lla de la temporada juntament amb els 
bolets, les castanyes i les carabasses. 
Conegut també com a moniato, patata 
dolça o camate, segons cada país, és 
un tubercle, raó per la qual, en la seva 
composició predominen els hidrats de 
carboni. 

El seu aspecte és molt semblant al 
de la patata, però amb una pell més 
gruixuda i una forma més allargada i el 
seu gust dolç, a cavall entre la patata, la 
pastanaga i la carabassa, li fa ser uti-
litzat principalment en les postres, tot 
i que al ser molt versátil, pot usar-se 

també com a substitut de la patata a 
mode de guarnició de carns o en purés 
i cremes.

Els seus beneficis, no són pocs.  Mal-
grat aquesta dolçor tan característica 
de la que parlàvem abans, la seva càr-
rega glucèmica és molt baixa, sent per 
aquest motiu apte per a diabètics.  És 
molt ric en Betacarotens o provitamina 
A, els quals li proporcionen aquest color 
ataronjat, present també en carabasses 
i pastanagues, i per tant, amb les ma-
teixes propietats que aquests aliments: 
beneficis per a la pell i la salut visual.  
eva remolina /amic 

SALUT I NUTRICIÓ

Propietats de les ametlles
L'ametlla és una font d'energia que 
concentra grans quantitats de fibres, 
proteïnes, vitamines A, B i E, greixos 
saludables, ferro, calci, zinc, fòsfor i 
magnesi entre d’altres. Uns 100 grams 
aproximadament ens aporten 21 grams 
de proteïnes, més quantitat que les 
proteïnes que ens aporta la mateixa 
quantitat de carn, la qual cosa ajuda al 

correcte funcionament de les nostres 
cèl·lules.

Consumida de manera freqüent, re-
dueix al 50% les possibilitats de sofrir 
un infart i altres malalties cardiovascu-
lars. A més, ajuda a mantenir en nivells 
saludables el colesterol i el seu alt con-
tingut en magnesi i fòsfor, ens ajuda a 
enfortir els ossos. eva remolina /amic

ber-se adaptar a les necessitats dels 
clients, convertint-se en una part es-
sencial del seu negoci i estant atent a 
les tendències i posant-les en pràctica.
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