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MOLLET. El ple de l’Ajuntament de 
Mollet ha aprovat un pressupost 
de despeses per a l’any vinent de 
72.891.691,53, un 11% més que 
el de 2021, uns comptes que, se-
gons el govern local, tenen com 
a objectiu enfortir l’escut social, 
contribuir a la recuperació econò-
mica, potenciar la inversió pública 
per generar ocupació i millorar els 
espais comuns i continuar lluitant 
contra l’emergència climàtica.

El govern de PSC i Podem enca-
rarà el darrer any sencer de man-
dat amb uns pressupostos amb 
un nivell de despesa i inversions 
més elevat que els anteriors. Els 
comptes creixen poc més de 7 mi-
lions d’euros, gràcies en gran part 
a l’increment d’ingressos d’altres 
administracions com l’Estat i la 
Diputació i l’arribada dels fons eu-
ropeus Next Generation. La coor-
dinadora de Governança, Econo-
mia i Serveis Territorials, Mireia 
Dionisio, assegurava, però, que els 
comptes s’han elaborat amb “una 

perspectiva econòmica prudent 

i realista”.
Pel que fa a la despesa, l’Ajunta-

ment preveu destinar la partida 
més gran, 23,5 milions –1,7 més 
que l’any passat– als àmbits d’ha-
bitatge, medi ambient, qualitat ur-
bana, mobilitat, seguretat i espai 
públic. La millora de la neteja a la 
via pública amb un nou contracte 

de neteja i recollida de residus, 
que es preveu adjudicar l’any que 
ve, és una de les principals apos-
tes del govern, que incrementa en 
un 22,88% els recursos destinats 
a aquest concepte. L’objectiu de la nova planificació és “incremen-

tar el percentatge de reciclatge 

i portar Mollet a ser ciutat amb 

zero residus”, deia Dionisio. Tam-
bé en aquest àmbit, el pressupost 
preveu més recursos a civisme i 
seguretat de la ciutadania, amb la 
contractació de dos nous agents 
cívics i l’augment de la dotació 
de la Policia Municipal amb vuit 
agents nous.

Accions en l’habitatge
En l’àmbit d’habitatge, la regidora 
anunciava que el 2022 s’engega-
ran dos dels projectes anunciats fa 
temps en matèria de pisos socials. 
D’una banda, s’iniciaran les obres 
dels 18 habitatges de l’antiga casa 
dels mestres del Longarón, a Fran-
cesc Macià, i de l’altra, comença-
ran els treballs del projecte de 

tat econòmica, la rehabilitació de 
la façana del Centre Cultural La 
Marineta, millores en la mobilitat i 
l’accessibilitat a la ciutat, la remo-
delació de la plaça del carrer Onze 
de Setembre o la instal·lació de 
panells informatius digitals. Més 
enllà de les inversions que faci di-
rectament l’Ajuntament, el govern 
destaca que, tenint en compte les 
provinents de l’Estat i de la Gene-
ralitat, les inversions previstes a 
la ciutat l’any que ve ascendeixen 
a 21 milions d’euros.

Escut social i medi ambient
Entre les prioritats del pressu-
post, segons Dionisio, hi ha el re-
forç de l’anomenat escut social, 
per al qual s’incrementen els re-
cursos a prestacions i serveis a 
l’autonomia personal i d’atenció 
a les persones en situació de de-

pendència. També s’augmenten 
els recursos a ajudes socials i es 
fomenten el programes d’inserció 
laboral en un 9,40%.

Els comptes municipals també 
inclouen mesures de foment de les 
energies renovables i el desplega-
ment del pla d’acció per l’energia 
sostenible i el clima i la transfor-
mació digital per a una millora 
de l’atenció ciutadana amb nous 
canals alternatius i complemen-
taris a la tradicional. Així mateix, 
es procedirà durant 2022 a im-
plementar millores tecnològiques 
orientades a avançar en la qua-litat, l’eficiència i l’eficàcia en la 
prestació dels serveis municipals.
La despesa també augmentarà un 
2% en el Capítol 1 del pressupost 
destinat a la plantilla municipal, 
que suposarà una partida d’1,4 
milions d’euros. i laura ortiz

El pressupost de Mollet 
creix un 11% fins als 
72,9 milions d'euros
L'augment d'aportacions d'altres administracions impulsa les 

inversions fins als 4,4 milions, amb la remodelació de Riera Seca 

i la reforma de l'edifici de Jaume I entre les actuacions destacades rehabilitació de l’edifici de Feliu 
Tura. També es preveu aprovar el 
pla local d’habitatge. 

A l’apartat d’educació, cultura, 
esport, joventut, respecte animal 
i salut pública es destinen 14 mi-
lions d’euros, 400.000 més que el 
2021, amb accions com el reforç 
del programa cultural Arts i Esce-
na i del Pla Educatiu d’Entorn i els 
patis oberts, a més de l’aprovació 
del pla de civisme i el pla de salut.

Pel que fa a l’àmbit de protecció 
social, s’ha pressupostat mig milió 
d’euros més que el 2021, i s’arriba 
als 5,5 milions d’euros. Finalment, 
es destina més de 3,8 milions d’eu-
ros al desenvolupament econòmic 
i innovació. En aquest sentit, es 
planteja un projecte pilot per crear 
una Àrea de Promoció Econòmica 
Urbana (APEU) al polígon de Can 
Magarola i elaborar un pla de revi-
talització del comerç local.

Un 61% més d'inversions
El capítol VI del pressupost, el 
destinat a les inversions, augmen-
ta un 61% i arriba als 4,4 milions 
d’euros, un àmbit que preveu di-
verses actuacions a la via pública 
i a equipaments municipals. En-
tre altres, per al 2022 es projecta 
la remodelació del pavelló Riera 
Seca, les obres de millora i refor-ma de l’edifici municipal de Jaume 
I, la millora dels polígons d’activi-

S'incrementen els recursos 

per a neteja i recollida de 

residus i s'amplien les 

plantilles d'agents cívics i de

policies municipals  

72.891.691 €
Pressupost 
de despesa 
consolidat

Inversions 4.503.324 €

Alguns dels àmbits d'actuació:

· Equips per a processos d'informació TIC  230.000 €

· Next Generation digitalització  191.957 €

· Millores carrers i espais de la ciutat  1.623.850 €

· Programes de mobilitat  600.000 €

· Condicionament equipaments municipals  1.405.000 €

· Inversió en edificis. Parc públic d'habitatges  110.000 €

· Millores als polígons 80.000 €

· Ajuntament  66.856.133 €

· Institut Mun. Serveis als Discapacitats 7.297.721 €

· Institut Municipal d'Educació  2.572.418 €

· Fundació Joan Abelló 476.530 €

· Emfo 2.482.978 €

· Mercamollet 1.031.244 €

· Mollet Comunicació 448.155 €

· Consorci Teledigital Mollet (Vallès Visió) 774.774 €

· Mollet Impulsa: previsió d'ingressos 1.316.408 €

   previsió de despesa 522.768 €
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Els comptes tiren endavant 
amb el suport de Junts i Cs 
i l'abstenció dels comuns

Ara Mollet dubta de l'execució de 
molts dels projectes i creu que 
responen a un "model esgotat"

MOLLET. El pressupost per a l'any que ve ha tro-

bat pocs obstacles. L’equip de govern de PSC 

i Podem els ha tirat endavant amb el vot a fa-

vor de Ciutadans i Junts per Mollet (PDeCAT) 

i l’abstenció de Mollet en Comú. “Aquests són 

uns pressupostos que han estat fets des 

del consens amb d’altres grups municipals 

amb l’objectiu primordial de que ningú es 

quedi enrere”, assegurava la regidora coor-

dinadora de Governança, Economia i Serveis 

Territorials, Mireia Dionisio.

Tant el partit taronja (Cs) com Junts basaven 

el seu vot afirmatiu en l'alt nivell d'execució 

que, segons els dos grups municipals, han tin-

gut les seves propostes recollides l'any passat 

al pressupost. "De les que vam presentar 

al pressupost de 2021, un 85% s'han exe-

cutat, per això hem negociat el del 2022", 

assegurava Joan Daví (Junts), qui destacava 

l'augment d'agents cívics i de policia com al-

guns dels temes que els mantenen en sintonia 

amb la proposta del govern per a l'any que ve.

Per la seva part, Iván Garrido, portaveu de 

Ciutadans (Cs), defensava que els comptes 

són "un projecte ambiciós on s'impulsen 

polítiques de ciutat i es deixa enrere la 

contenció de la despesa", deia, i destaca-

va les actuacions a espais per a gossos o la 

instal·lació de carregadors per a vehicles 

elèctrics, com algunes de les seves propos-

tes incorporades al pressupost.

Comuns volen ser "partícips"
Mollet en Comú decidia abstenir-se en la 

votació perquè "posem en valor aquells 

projectes compartits però no podem 

votar-hi a favor perquè no coincidim en 

moltes altres coses i no s'assoleix el pla 

de millora integral per als barris que 

reclamem", deia la portaveu dels comuns, 

Marina Escribano. Mollet en Comú va pre-

sentar a la negociació un document amb un 

centenar de propostes als pressupostos, de 

les quals se n'han incorporat algunes. "S'ha 

fet un esforç per augmentar el servei de 

neteja viària, la xarxa d'agents cívics i 

l'ampliació del parc públic d'habitatge 

amb el compromís que l'Ajuntament ad-

quireixi un pis per tanteig i retracte", re-

coneixia Escribano. La portaveu de comuns 

assegurava: "Continuarem sent crítics 

amb allò que no ens agrada", assegurava, 

"però volem ser partícips i ho fem posant 

elements al centre del debat polític, com 

hem fet amb la tarifació social, els pisos 

del Longaron o els patis oberts".

L'alcalde, Josep Monràs, agraïa les aporta-

cions dels grups, que "volen adquirir com-

promisos polítics pel bé de la ciutat més 

enllà de les sigles partidistes", concloïa. 

MOLLET. Ara Mollet ERC MES va ser l'únic 

grup municipal que va votar en contra dels 

comptes. L'aportació de la regidora porta-

veu, Marta Vilaret, va ser la més crítica i dura 

davant la proposta del govern, que titllava 

de "model esgotat". "Aquests pressupos-

tos contenen alguns elements positius 

però manca un projecte ambiciós que re-

solgui les necessitats de fons de la ciutat 

i respongui a un model de futur", opinava. 

Vilaret posava en dubte l'execució d'alguns 

dels projectes anunciats. "Fa anys que pre-

senten les obres de pisos públics a Fran-

cesc Macià; farem un nou pla de mobilitat 

quan gran part de l'anterior ja caducat 

no s'ha executat... i quantes vegades hem 

sentit que es farà un pla de revitalització 

del comerç?", es preguntava.

Vilaret considerava que en el que portem de 

mandat "s'ha anat tirant. S'ha fet poca cosa, 

i la pandèmia no pot ser l'excusa" i posava 

l'accent en l'increment de les inversions per al 

2022, un argument al que s'agafava la socialis-

ta Mireia Dionisio: "La senyora Vilaret acaba 

d'obrir la campanya electoral", deia.

A la crítica que els feia el govern local per 

no haver presentat propostes a la negocia-

ció, la portaveu d'Ara Mollet responia: "Ja 

fa anys que sabem que la capacitat d'in-

cidència amb el vot és nul·la. Els hi surt 

més barat aprovar el pressupost amb Cs i 

Junts", etzibava Vilaret. "Acceptar les pro-

postes dels altres grups és un compromís 

polític però no estan reflectits en el pres-

supost", assegurava.

Tant Ara Mollet com Mollet en Comú ma-

tisaven que aquests fossin uns pressupostos 

"expansius", com defensava el govern. "La 

meitat de l'augment d'ingressos prové 

d'altres administracions, i l'altra meitat 

és per a l'augment de sous de la plantilla 

i un fons per pagar sentències", deien. 

EL GOVERN INCORPORA ALGUNES DE LES PROPOSTES DELS GRUPS MUNICIPALS

Junts i Cs destaquen l'execució de

 les seves propostes als passats

comptes i els comuns incorporen

algunes de les cent presentades
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La mascareta, de nou obligatòriaMollet activa un servei per atendre persones sordes
El Consell de Ministres aprova el reial decret que 

recull l'obligatorietat de la mascareta a exteriors. 

El decret manté el règim sancionador (100 € de 

multa). No caldrà portar-la si es practica esport o 

es passeja per espais naturals amb distància.

L’Ajuntament de Mollet, amb la Federació de Persones Sordes de 

Catalunya, posa en marxa un servei per facilitar que les persones amb discapacitat auditiva puguin fer gestions a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
Es farà per videoconferència amb un intèrpret a distància. El servei està 

disponible de dilluns a divendres de 10 h a 13 h.

SOCIETAT

Estabilitat als hospitals tot i 
l'increment de positius detectats
BAIX VALLÈS. La situació epidemio-

lògica al territori torna a empitjo-

rar respecte a la setmana passada. 

Segons les dades de la Generalitat 

de Catalunya, el risc de rebrot en el 

Baix Vallès se situa en 972 punts i 

la velocitat de transmissió del vi-

rus (Rt) en 1,43, incrementant les 

xifres de la setmana anterior.

Segons les dades Covid del de-

partament de Salut, des d'inicis 

d'aquesta setmana s'han detectat 

als municipis baixvallesans una 

mitja de 141 casos positius diaris 

en simptomàtics diagnosticats per 

test antigènic ràpid (TAR), men-

tre que fa una setmana la mitjana 

de casos diaris diagnosticats per 

aquesta mateixa via estava al vol-

tant dels 60.

A l’Hospital de Mollet, tot i que 

no varien molt les dades respec-

te a les de fa una setmana, aquest 

dimecres hi havia 16 persones 

ingressades amb Covid-19 –una 

menys que fa set dies– i en total 

s’havien donat 14 altes i hi havia 

hagut una única defunció, segons 

va informar aquest dimecres la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM).

CORONAVIRUS EL RISC DE REBROT DE LA COVID-19 AL BAIX VALLÈS TORNA A ENFILAR-SE I FREGA GAIREBÉ ELS 1.000 PUNTS, AMBI UNA VELOCITAT DE CONTAGI D'1,43

Augmenten en un 27% els 
morts el primer any de Covid

El nombre de defuncions al Vallès Oriental el 2020, 

l'any en què es va iniciar la pandèmia, va ser un 

27,3% més alt que el 2019. Aquesta és una de les 

xifres que detalla l'Observatori-Centre d'Estudis 

del Vallès Oriental després d'analitzar les dades 

publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya 

(Idescat). Segons aquestes dades, la comarca va re-

gistrar, l'any 2020, 3.819 defuncions, i la taxa bruta 

de mortalitat es va situar en 9,21 defuncions per 

cada 1.000 habitants, una xifra lleugerament infe-

rior a la del conjunt català. Per sexe, les xifres totals 

a la comarca van ser gairebé similars, amb 1.918 

defuncions masculines i 1.901 femenines. Respec-

te a l'any anterior, l'augment de defuncions va ser 

major per a les dones, amb una variació del 28% i 

del 26,5% per als homes. Per municipis, pobles pe-

tits com Sant Fost de Campsentelles o Santa Maria 

de Martorelles són localitats amb una major taxa 

bruta de mortalitat. 

NECROLÒGIQUES LA COMARCA VA REGISTRAR 3.819 DEFUNCIONS

529
VAN SER LES 
DEFUNCIONS 

que va registrar 
la ciutat de Mollet 
l'any passat, xifra 
que representa 
pràcticament una 
tercera part de les 
persones mortes 
registrades a la 
comarca durant 
l'any 2020.

n El Departament de Salut obria dimarts la vacunació de la dosi de record per 
a totes les persones d’entre 55 i 59 anys, que ja poden demanar cita a través 
del portal vacunacovidsalut.cat. A partir de dimecres, Salut ampliava també 
la franja d’edat perquè poguessin demanar cita les persones de 50 a 54 anys. 
Paral·lelament, el departament també ha prioritzat la dosi de record als vacunats 
amb Astrazeneca i de Janssen de qualsevol edat que faci més de tres mesos de la 
darrera dosi. Per altra banda, el Departament de Salut informava dimecres que 
seguirà finalment la recomanació estatal i estipularà que les persones vacunades 
no hauran de fer quarantena si són contacte estret d'un positiu per Covid.

SALUT OBRE LA VACUNACIÓ DE LA DOSI DE 
RECORD PER A LA FRANJA DE 50 A 59 ANYS

Així mateix, i tenint en compte 

l'increment de les xifres en el ter-

ritori, el centre molletà ha decidit 

modificar el règim de visites dels 

acompanyants, passant de les 

dues franges horàries actuals -de 

matí i tarda - a una única franja ho-

rària de matí. En concret, l'horari 

per a les visites serà de dues hores, 

entre les 12.00 h i les 14.00 h, i el 

centre manté la limitació d'un únic 

acompanyant.

Menys ingressos a Granollers
La tendència a l'alça de les darre-

res setmanes d'ingressats a l'Hos-

pital General de Granollers per 

Covid-19 sembla que s'ha frenat i 

la xifra de pacients positius en una 

PCR s'ha estabilitat al voltant de la 

quarantena. De fet, dimecres de la 

setmana passada es comptabilit-

zaven 40 ingressos i aquest dime-

cres n'eren 36 –4 menys, tot i que 

dimarts n'hi havia 42–.

La situació a la Unitat de Cures 

Intensives (UCI) també ha millo-

rat, ja que s'ha passat de 18 in-

gressats a 10 aquesta setmana. 

A més, el centre no ha hagut de 

lamentar cap defunció per Covid 

durant aquests 7 dies, després que 

la setmana anterior fos fatídica 

en aquest sentit amb 3 morts que 

suposaven un total de defuncions 

acumulades des de l'inici de la 

pandèmia a l'Hospital de 321 per-

sones.

Pel que fa als pacients que han 

sortit de l'Hospital després de su-

perar la Covid-19, el centre ja acu-

mula 2.095 altes des de març de 

2020, de les quals 20 s'han produït 

aquesta darrera setmana. 

El TSJC avala al toc de queda 
que demanava el Govern
El Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya (TSJC) avalava aquest 

dijous el toc de queda entre la una 

de la matinada i les sis del matí i la 

limitació de les trobades socials a 

10 persones, com havia plantejat el 

Govern per aturar la sisena onada 

de la covid. També donava el visti-

plau a reduir l'aforament dels actes 

religiosos i les cerimònies civils al 

70% i a mantenir l'ús del passaport 

covid en restauració, gimnasos i 

oci nocturn. Segons la previsió del 

Govern, el toc de queda s'aplica a 

partir de la mitjanit de dijous a di-

vendres en aquells municipis de 

més de 10.000 habitants amb inci-

dències superiors als 250 casos per 

cada 100.000 habitants. En el cas 

del Baix Vallès el confinament noc-

turn afecta les localitats de Mollet, 

la Llagosta, Parets i Montornès. 

L'Hospital de Mollet 
modifica el règim de  visites

a causa de l'increment
de casos al territori
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Una targeta de fidelització per 
promoure la compra a Montornès

MONTORNÈS. La Unió de Botiguers 

de Montornès i l'Ajuntament po-

saven en marxa fa uns dies la cam-

panya Montornès Som Comerç per 

promoure les compres a les boti-

gues del municipi. La iniciativa té 

com a element central una targeta 

moneder –en format digital per mit-

jà d'una aplicació mòbil i també en 

format físic– que permetrà acumu-

lar punts per cada compra que es 

faci als establiments adherits i en-

trar en el sorteig de vals de compra.

Els punts per a descomptes i pro-

mocions a les botigues es podran 

acumular per mitjà de la nova app 

Montornès Som Comerç (per a An-

droid i iOS), que s'ha de descarregar 

i presentar a les botigues adherides 

a la campanya. La prestació també 

permet als comerços vendre tar-

getes regal de manera telemàtica. 

L'app indica quins són els establi-

ments adherits, de moment una 

trentena de sectors com estètica, 

restauració, electrodomèstics i ali-

mentació, entre altres; els situa en el 

mapa i ofereix informació sobre les 

promocions vigents en aquell mo-

ment. A més, els usuaris podran con-

sultar quin és el seu saldo acumulat 

en tot moment. "Aquesta és una 

eina indispensable per a la fide-

lització perquè genera incentius 

als clients i fa circular i enforteix 

el teixit comercial local", explica-

va el regidor d’Ocupació, Promoció 

Econòmica i Comerç, Jordi Delgado, 

durant la presentació de la campa-

nya, en què va estar acompanyat de 

la dinamitzadora de la Unió de Boti-

guers, Raquel Marco.

Campanya de Nadal
A més, com a reclam per a la cam-

panya de Nadal, els clients que facin 

servir la targeta moneder fins al 5 de 

gener a les botigues adherides en-

traran en un sorteig de 15.000 euros 

en vals de compra, que es repartiran 

amb un 1r premi de 1.500 euros, 

un 2n premi de 1.000 euros, 4 pre-

mis de 500 euros, 10 premis de 100 

euros, 100 premis de 50 euros i 225 

premis de 20 euros. L’Ajuntament i 

la Unió de Botiguers realitzaran el 

sorteig dels xecs el 16 de gener de 

2022 i els guanyadors podran gas-

tar els vals en els següents tres me-

sos. "La campanya té un doble ob-

jectiu, activar les compres durant 

la campanya nadalenca i afavorir 

el bescanvi dels descomptes i els 

vals fins a la primavera, una èpo-

ca menys forta per al comerç", in-

COMERÇ   ÉS UNA INICIATIVA CONJUNTA DE LA UNIÓ DE BOTIGUERS I L'AJUNTAMENT, QUE CULMINARÀ AMB UN SORTEIG AMB 15.000 EUROS EN VALS DE REGAL

Seguretat

La Policia de Montornès distribueix 

aquests dies entre el comerç un fulletó 

sobre les mesures de seguretat per pre-

venir robatoris i amb informació sobre 

com actuar i a qui alertar en cas de ser 

víctima o de presenciar un fet delictiu. La 

Policia Local considera que  la campan-

ya nadalenca és un període de risc en la 

comissió de delictes i és per això, que ha 

intensificat la seva presència especial-

ment durant els horaris d’obertura i tan-

cament dels establiments. A banda dels 

serveis específics per evitar robatoris o 

furts, l’objectiu és millorar la percepció 

de seguretat entre la ciutadania i els bo-

tiguers. L’operatiu s’allargarà fins pas-

sades les festes de Nadal.

CAMPANYA DE LA 
POLICIA LOCAL PER 
PREVENIR ROBATORIS

l.ortiz

APLICACIÓ La targeta moneder es pot descarregar al mòbil, on s'aniran acumulant els punts aconseguits
dicava Delgado.

La intenció és que la iniciativa 

es mantingui més enllà del Nadal 

i que la targeta moneder sigui una 

eina per oferir noves promocions 

dels comerços, a títol individual, 

però també actuacions conjuntes.

A banda de descarregar-se l’app 

de manera gratuïta, la ciutadania 

podrà beneficiar-se dels descomp-

tes i les promocions de la iniciativa 

Montornès Som Comerç a través 

d’una targeta física. 

MONTORNÈS. El ple municipal ha 

aprovat per unanimitat la suspen-

sió temporal de les  llicències que 

permeten transformar en habi-

tatges locals comercials en planta 

baixa. Aquesta és, segons el govern 

local una mesura per protegir la 

salut comercial dels principals 

eixos de botigues del municipi. 

La suspensió de llicències és una 

mesura temporal d'un any fins 

que l’Ajuntament de Montornès 

aprovi definitivament l’Ordenan-

ça Específica d’Usos Comercials 

dels Locals, que s'està treballant. 

En concret, les zones afectades 

per la suspensió són els set eixos 

comercials que s'han identificat 

al municipi i alguns dels carrers 

complementaris. 

MONTORNÈS. En el marc de les me-

sures del Pla Covid de suport al 

sector econòmic, l’Ajuntament ha 

obert dues convocatòries d’ajuts.La 

primera, de 63.000 euros, s’adreça 

a persones autònomes, restauració, 

comerç al detall i similars, que hagin 

vist reduïts els ingressos a la meitat a 

causa de les mesures Covid. L’objec-

tiu és ajudar a reactivar i impulsar 

el sector comercial, de restauració i 

serveis i fomentar la competitivitat 

d’aquests sectors. La quantia de la 

subvenció serà de 1.000 € per als/

les sol·licitants que compleixin els 

requisits. La segona línea d’ajuts, 

dotada amb 40.000 euros, va desti-

nada a la contractació de persones 

de la Borsa de Treball de Montornès 

i a les que posin en marxa un projec-

te d’emprenedoria. Com a novetat, 

la convocatòria incorpora la posada 

en marxa de projectes relacionats 

amb l’Economia Social i Solidària. 

Els ajuts oscil·len entre els 1.500 i 

2.500 euros per contractació, amb 

un màxim de 5 per empresa. Per als 

projectes d’emprenedoria i Econo-

mia Social i Solidària es preveuen 

ajuts de 3.000 euros. 

Suspeses les llicències 
per transformar locals 
comercials en habitatges

103.000 € per a ajuts a 
autònoms i contractacions 

MESURA TEMPORAL ALS EIXOS COMERCIALS I CARRERS ADJACENTS

Fins al 31 de desembre, l'Ajunta-

ment de Montornès manté oberta 

la setena convocatòria d'adjudi-

cació de les parcel·ls buides dels 

horts de cultiu social i ecològic 

de titularitat municipal que hi 

ha al tram final de l’avinguda del 

Riu Mogent. Poden fer la sol·li-

citud persones que actualment 

no siguin adjudicatàries de cap 

parcel·la i també aquelles que 

enguany arriben als quatre anys 

d'adjudicació, que és el termini 

màxim establert per les bases del 

projecte. 

Termini obert per 
optar a un dels horts 
socials municipals 
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SUCCESSOS   AMB AQUEST JA SÓN 21 ELS CONTENIDORS CREMATS AQUEST ANY A MONTORNÈS

MONTORNÈS. Els Bombers van apa-

gar la matinada de diumenge un 

foc que cremava a una illa de con-

tenidors del carrer Sant Sadurní. 

L'avís el van rebre a les 3.26 h i van 

enviar-hi una dotació. Amb aquest, i 

des de principis d'any, ja són 21 els 

contenidors cremats al municipi, se-

gons dades dels Bombers, una xifra 

lleugerament inferior als 26 que es 

van cremar durant tot l'any 2020. 

Montornès va ser l'any passat el se-

gon municipis de la comarca amb 

més incendis de contenidors per 

darrera només de Granollers (29). 

Crema un 
contenidor al 
carrer Sant Sadurní

PREMI A LA TASCA 
DE VOLUNTARIAT 
DELS GEGANTERS 

El teatre Margarida Xirgu va acollir dissabte l'entrega dels Premis de reconeixe-
ment a les entitats que atorga l'Ajuntament de Montornès per reconèixer la tasca 
que el voluntariat fa a través de les entitats, un guardó al qual s'han presentat 12 
projectes. La Colla de Geganters (a la imatge) i la Penya Els Bartomeus van guan-
yar el primer i el segon guardó de la categoria Singulars, valorats amb 1.000 € i 
500 €, respectivament. Dels geganters es va reconèixer la seva tasca d’adaptació 
de la Dansa de la Batalla en temps de Covid-19. En la categoria Àgora –atorgada 
pel vot ciutadà– el Club Patí Montornès va rebre el major suport.

ajuntament montornès
RECONEIXEMENTS  LA COLLA DELS BARTOMEUS I EL CLUB PATÍ MONTORNÈS, TAMBÉ GUARDONATS

MOBILITAT

SOLIDARITAT

Bicicletes elèctriques 
per a l'Ajuntament 
de Montornès 

Els Pere Anton 
recapten 712 euros 
per a La Marató 

L’alumnat de fabricació mecàni-

ca i soldadura del Pla de Transi-

ció al Treball de Montornès han 

creat estructures per aparcar 

patinets a l’Institut Marta Mata, 

el Centre Juvenil Sputnik, l’Esco-

la d’Hoteleria del Vallès Oriental 

i el Centre Juvenil Satèl·lit. La 

iniciativa sorgeix a partir d’una 

petició de l’Institut Marta Mata 

per solucionar les dificultats que 

l’alumnat amb patinets té a l’ho-

ra de deixar els seus vehicles.

EDUCACIÓ

Nous aparcaments 
per a patinets

La Diputació ha entregat dues 

bicicletes elèctriques a l’Ajunta-

ment de Montornès en el marc 

del seu programa de mobilitat 

sostenible. Amb aquestes ja són 

sis les bicicletes elèctriques de 

què disposa el Consistori per a 

la plantilla municipal. 

La Penya Pere Anton ha recap-

tat 712 euros per a La Marató de 

TV3, que enguany recollia fons 

per a la salut mental. La penya 

va celebrar una subhasta soli-

dària, en què van participar una 

quarentena de persones. Altres 

entitats també van fer activitats 

com la sardinada de l’Associació 

Excursionista Lleure Montor-

nès, que va recollir 260 euros, el 

Club Bàsquet Vila, la Mostra de 

Curtmetratges Crispeta d'Or, i el 

Club Patí, entre altres. 

m.m.

CENDRES  Restes després de l'incendi al carrer Sant Sadurní

10/12 Claudia Luqui Serrano (Polinyà)

06/12 Mia Soto Gorima (Mollet)

05/12 Luis Lozano Tijerin (Mollet)

 

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

14/12 Encarnación Portales Saborido 84 anys

16/12 Daniel Martínez Soriano 84 anys

17/12 Josefa Cabezos Sánchez 96 anys

18/12 Rosario Eulàlia Llonch Rossell 69 anys

PARETS DEL VALLÈS

17/12 Antonia Servian Luna 95 anys

MARTORELLES

17/12 Juan Hernández Martínez 83 anys

SANTA PERPÈTUA

14/12 Aurora Díaz Ortiz 96 anys

MONTMELÓ

18/12 Maria Tarrés Galvany 84 anys

LA LLAGOSTA

20/12 Montserrat Tarradellas Castillo 73 anys

20/12 Isola Malacarne 99 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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Us desitgem un feliç 2022 
a tots i a totes

Des de Podem Mollet 
i des del govern 

de coalició 
hem aprovat uns 

pressupostos que 
aporten          a la ciutat

CIVISME
INVERSIÓ 

A LA 
CIUTAT

PROTECCIÓ 
SOCIAL

MILLORA 
DELS 

BARRIS

PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

NETEJA 
VIÀRIA

HABITATGE 
ASSEQUIBLE

+
+ +

+
+

+
+

+

+
POLÍTIQUES 

ANIMALISTES
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La BV-5001, entre 
les vies amb més 
risc d'accident greu 
o mortal a Catalunya  
MARTORELLES / MONTORNÈS. Un 

any més, el tram de la carretera de 

la Roca (BV-5001) comprès entre 

Martorelles i Vilanova del Vallès, 

es troba entre els deu trams de 

carretera amb més risc d'accident 

greu o mortal de Catalunya, entre 

el 2018 i el 2020. La dada s'inclou 

en l’estudi d’avaluació de carrete-

res EuroRAP en el qual participen 

el RACC, el Servei Català de Tràn-

sit, el Departament de la Vicepre-

sidència i de Polítiques Digitals i 

Territori de la Generalitat de Cata-

lunya i la Diputació de Barcelona. 

L'informe presentat dimarts, 

analitza els 6,5 quilòmetres de la 

BV-5001 que discorren entre la 

intersecció de la B-500 (carretera 

de la Conreria) i la BV-5006 (car-

retera que baixa de Santa Maria de 

Martorelles) fins a l'encreuament 

amb la BP-5002 (carretera del 

Masnou) al terme de Vilanova del 

Vallès. Per aquest tram hi circulen 

diàriament uns 10.398 vehicles de 

mitjana. Pel que fa als accidents 

mortals o amb ferits greus se'n 

registren 2 de mitjana a l'any, un 

índex lleugerament inferior al que 

es comptabilitzava en l'estudi de 

l'any passat, que era de 2,3. 

En canvi, aquest mateix tram 

de la BV-5001 ha sortit del ràn-

quing dels que concentraven més 

accidents de vehicles pesants per 

quilòmetre. L’estudi EuroRAP es 

publica cada any a Catalunya des 

del 2002 i analitza més de 6.300 

km de carreteres interurbanes de 

titularitat estatal, autonòmica i de 

les diputacions. 

SEGURETAT VIÀRIA   EL TRAM DE 6,5 KM ENTRE MARTORELLES I VILANOVA SURT DEL RÀNQUING DE CARRETERES AMB MÉS SINISTRES DE VEHICLES PESANTS

MEDI AMBIENT   FINANÇARÀ ELS APARELLS PER LA MANCA DE RESPOSTA DEL GOVERN

Entre el 16 i el 23 de desembre, el Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha 
mantingut activat l’avís preventiu per contamina-
ció atmosfèrica pels nivells moderats de partícu-
les PM10 en l’ambient atmosfèric als 40 municipis 
de la conurbació de Barcelona que formen part 
de la Zona de Protecció Especial (ZPE), entre els 
quals els municipis del Baix Vallès.

AVÍS PREVENTIU PER EXCÉS 
DE PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ

MONTORNÈS. El govern de Montornès ha 

anunciat que pròximament s'instal·larà al 

municipi un sistema per poder mesurar de 

manera automàtica els nivells de contami-

nació atmosfèrica a la població. La instal-

lació s'habilitaria a la plaça Pau Picasso i 

serviria per mesurar els nivells de diferents 

contaminants atmosfèrics que determinen 

la qualitat de l'aire com són els diòxids i els 

òxids de nitrogen, els ozons, el monòxid de 

carboni i les partícules en suspensió (PM1, 

PM10 i PM2,5). A més, el sistema també per-

metrà fer un control dels nivells de soroll 

ambiental, de la temperatura, la pressió at-

mosfèrica i detectar elements volàtils.

L'anunci el feia la regidora de Medi Ambient 

i Sostenibilitat, Mar Garcia, en l'últim ple mu-

nicipal, en què el plenari aprovava per unani-

mitat la Declaració de Sabadell, un acord on 

els representants del món local insten fer de 

la millora de la qualitat de l’aire una prioritat 

de l’acció governamental, al qual s'han sumat 

diversos ajuntaments baixvallesans com el 

de Montornès, Mollet i Parets del Vallès.

L'adhesió a la Declaració de Sabadell com-

porta una sèrie de compromisos per la millora 

de la qualitat de l’aire. En el cas de Montornès, 

la regidora apuntava que l'Ajuntament ja fa 

temps que treballa per millorar-la amb actu-

acions com l'increment dels vehicles elèctrics 

en la flota de vehicles municipals i l'impuls de 

la mobilitat interna no motoritzada amb la pa-

cificació de carrers que promogui els despla-

çaments a peu. Pel que fa al futur sistema de 

control a la Pau Picasso, la regidora lamentava 

que la Generalitat no hagi atès les peticions del 

Consistori per fer-se càrrec d'instal·lar al mu-

nicipi els mesuradors, i que finalment s'hagi de 

fer amb fons municipals. 

L'Ajuntament de Montornès 
instal·larà un sistema per mesurar 
la contaminació al centre del poble

OBRES PER MILLORAR LA SEGURETAT A LA 
CARRETERA AL SEU PAS PER MONTORNÈS
La Diputació de Barcelona invertirà 
2,66 milions d’euros l’any 2022 en 
actuacions per millorar els trams 
amb més risc d’accidentabilitat 
de la xarxa local de carreteres 
de la província. Una d'aquestes 
actuacions serà a la carretera BV-
5001 al seu pas pel nucli urbà de 
Montornès, un conjunt d'actuacions 
que tenen una durada prevista 
de cinc mesos i un pressupost 
681.881,37 € (IVA inclòs), dels quals 

l'Ajuntament n'assumirà 49.570,70 
€. El projecte inclou actuacions 
rellevants des de la rotonda 
d’intersecció entre la BV-5001 i 
l’avinguda d’Ernest Lluch fi ns a la 
cruïlla entre la mateixa carretera i 
el carrer de Can Parera. Es reduirà 
el diàmetre exterior de les dues 
rotondes existents a la carretera;  
s’executaran elements reductors 
de velocitat, i es faran canvis en la 
regulació dels semàfors de la cruïlla 

amb l’avinguda de la Llibertat, així 
com nous passos de vianants i 
millores d’ordenació i regulació a 
l’àmbit del carrer de Can Parera.
Els treballs començaran per la cruïlla 
de la carretera i el carrer de Can 
Parera, on s'ha previst executar un 
pas de vianants elevat, nous passos 
també per a vianants, i actuacions 
a les voreres i al ferm de la calçada. 
La durada d’aquests primers treballs 
serà de 6 setmanes. 

m.m.

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

El règim serà diferent segons la data del contrac-
te d’arrendament:

a) En els contractes subscrits des del 6 de juny 
del 2013 fi ns al 5 de març de 2019:
Les qüestions més importants per recuperar l’ha-
bitatge arrendat per necessitat són les següents:

1. Es pot recuperar l’habitatge per necessitat de 
l’arrendador sempre que sigui per a si mateix, per 
a qualsevol familiar en primer grau de consan-
guinitat o per adopció, o per al seu cònjuge en els 
supòsits de sentència ferma de separació, divorci 
o nul·litat matrimonial.
2. Es pot sol·licitar la recuperació de l’habitat-
ge per necessitat sense que sigui necessari que 
s’hagués fet constar en el contracte.
3. La recuperació no podrà sol·licitar-se fi ns que 
no hagi transcorregut el primer any del contracte.
4. Encara que no exempt de polèmica, l’article 
9.3 LAU estableix que no «procedirà la pròrroga 
obligatòria«, cosa que signifi ca que si el con-
tracte es troba en el termini contractual pactat, 
l’arrendador no podrà recuperar l’habitatge llogat 
fi ns que no hagi transcorregut aquest termini.
5. La comunicació de l’arrendador a l’arrendatari 
haurà de realitzar-se almenys amb dos mesos 
d’antelació a la data en la qual l’habitatge es vagi 
a necessitar.
6. No és sufi cient només la mera comunicació 

per recuperar l’habitatge llogat per necessitat, 
sinó que la causa haurà de ser certa i acreditada.
7. El termini que té l’arrendador o algun dels seus 
familiars per a ocupar l’habitatge és de tres me-
sos.

Si no s’ocupés en aquest termini, l’arrendatari 
podrà optar, en el termini de trenta dies, per retor-
nar a l’habitatge, tornar a l’arrendament per una 
durada de tres anys i sol·licitar que se l’indem-
nitzi per les despeses que ha comportat el seu 
trasllat; o bé, ser indemnitzat per una quantitat 
equivalent a una mensualitat per cada any que 
quedés per complir fi ns a completar a tres, tret 
que l’ocupació no hagués tingut lloc per causa de 
força major.

b) En els contractes subscrits des del 5 de març 
de 2019 d’ara endavant:
El més rellevant és que en aquests contractes ha 
d’existir una clàusula que possibiliti recuperar 
l’habitatge per necessitat. Sense aquesta clàu-
sula no podrà invocar-se la recuperació.

Iker Cabezuelo
Advocat  

icabezuelo@cgcabogados.net

Recuperar l’habitatge llogat 
per necessitat



dv, 24 desembre 2021 13



dv, 24 desembre 202114

SANTA MARIA DE MARTORELLES. La 
masia de Can Roda va ser l'escenari 
escollit per celebrar divendres pas-

sat la cloenda de la primera edició 
del projecte EnHotels. La iniciativa, 
impulsada per l’Associació d’Hotels 

ENOTURISME ELS ORGANITZADORS HAN ANUNCIAT LA CONTINUÏTAT DE LA PROPOSTA AMB NOUS TASTOS PER A L'ANY VINENT

Èxit de participació en la primera 
edició del projecte EnHotels 

Formació per aturats a MontornèsPagament de multes i impostos per Bizum
El veïnat en situació d’atur o que vulgui millorar 
la seva ocupabilitat i que estigui inscrit a la borsa 
de treball del servei municipal d’Ocupació de 
Montornès, ja es pot apuntar als cursos que l’OPEC 
engegarà durant el primer trimestre de l’any vinent. 

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, que gestiona els 
impostos i tributs municipals de 309 ajuntaments de la província 
de Barcelona, ha engegat un nou mètode de pagament de tributs i 
multes des del mòbil, a través de Bizum. Per tal de realitzar aquesta 
operació, l’usuari haurà de disposar del document de pagament.

ECONOMIA

a.mir

SOLIDARITAT  Es van recaptar 948 euros per a l’escola Montserrat Montero

Dinàmics va rebre el 16 de desembre a La Pedrera (Barcelona) el premi a la millor 

iniciativa d’intercooperació en els Reconeixements CoopCat 2021, impulsat per 

la Confederació de Cooperatives de Catalunya. El van recollir David Cos i Gorka 

Insausti, presidents de les cooperatives Sant Gervasi i Ginebró, respectivament. El 

projecte és una iniciativa compartida entre les escoles cooperatives que va néixer 

el 2017, arran de la necessitat que es va detectar a la comarca de formar i acreditar 

professionals en els àmbits de l’esport, el lleure, la salut i el turisme actiu.

Dinàmics guanya el premi intercooperació  

TREBALL

Sant Fost aprova 
les bases dels nous 
Plans d'Ocupació
SANT FOST. L'Ajuntament ha apro-
vat les  bases  i  la convocatòria  
dels  Plans d’Ocupació Local 2022, 
que es desenvoluparà mitjançant 
el finançament de la Diputació de 
Barcelona a través del Programa 
específic de resiliència local. El 
programa s'adreça a persones en 
situació legal d'atur. Els perfils 
demandats per l'Ajuntament són 
el d'auxiliar administratiu i peó de 
cementiri i brigada.

del Vallès Oriental, amb l'objectiu 
"d'obrir portes" en aquesta època 
de crisi, segons el conseller de Tu-
risme del Consell Comarcal del Va-
llès Oriental, Àlex Valiente, ha estat 
tot un "èxit" a la comarca i ja s'es-
tan plantejant una segona edició.

Un total de 124 persones han par-
ticipat en aquesta primera edició 
del projecte que ha consistit a fer 
tastos de vins de la DO Alella mari-
dats amb productes de proximitat a 
sis hotels de la comarca. L’objectiu 
de tot plegat era el de promocionar 
els hotels i els seus restaurants a 
través de la cultura vitivinícola del 
territori de la DO Alella i també dels 
productes de proximitat.

"Volíem fer una acció d'obrir 

portes al turisme de proximi-

tat. Molts de nosaltres tenim 

bars, restaurants i terrasses, 

però sempre costa d'entrar-hi i 

se'ns va plantejar aquesta acció 

i ha anat molt bé", afirmava Sílvia 
Brunet, presidenta de l'Associació 
d'Hotels del Vallès Oriental.

De fet, la bona acollida d'aquesta 
primera edició, ja els fa plantejar 
una segona amb propostes de mi-
llora: "Que siguem més hotels els 

quals obrin els seus restaurants 

per fer una promoció més bona", 
deia Brunet. 

L'import aconseguit amb la ven-
da dels tiquets dels tastos, 948,63 
euros, es va atorgar a l’escola Mont-
serrat Montero.  a.mir

SANT FOST. Després de vuit anys al 
capdavant de la cafeteria El Xara-
gall, situada a la plaça de la vila, en 
Joan Pedragosa i el seu fill, el Marc 
Pedragosa, deixen la concessió de 
l'establiment. En Joan es jubila i el 
Marc ha decidit "començar una 

nova etapa", segons explicaven a 
les xarxes socials.

Uns anys, segons el Marc, "molt 

intensos perquè sortíem d'una 

crisi, ha estat com una muntanya 

russa, però al final ha sigut di-

vertit", confessava. 

Aquest divendres, 24 de desem-
bre, és l'últim dia dels Pedragosa al 
capdavant de la cafeteria, un dia en 
el qual, a causa de les restriccions, 
no preveuen cap celebració: "Ens 

acomiadarem com la situació 

ens permeti", explica el Marc.
Un cop abaixin la persiana el 

bar quedarà tancat, a l'espera que 
l'Ajuntament liciti la concessió, trà-
mit, segons fonts municipals, que 
"no ha començat a gestionar".  

El Xaragall abaixa la 
persiana a Sant Fost

COMERÇ EL BAR QUEDARÀ TANCAT FINS QUE L'AJUNTAMENT NO TORNI A LICITAR LA CONCESSIÓ
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Més inversió en l'espai públic 
al pressupost de Montornès
MONTORNÈS. L'Ajuntament de 
Montornès disposarà per a l'any 
vinent d'un pressupost inicial per 
a despeses de 25.639.311 euros, 
una xifra lleugerament superior a 
la dels comptes de 2021, de 24,7 
milions, i que tornaran a estar 
marcats per la Covid. Amb tot, des 
del govern local s'aposta per un 
increment de les inversions i per 
"posar al centre les persones, la 

sostenibilitat i la participació", 
deia l'alcalde, Jose A. Montero.

Pel que fa a les xifres, segons s'ex-
posava al ple extraordinari celebrat 
aquest dijous, el 25% de la despesa 
corrent del pressupost es destina-
rà a polítiques socials. La regidora 
delegada de l’Àrea de Gestió Econò-
mica, Natalia Segura, posava alguns 
exemples com els 370.000 euros 
destinats a educació; els 400.000 
euros de beques menjador, i els 
120.000 euros en polítiques d'igual-
tat. També es continuaran derivant 
recursos a infància, joventut i al re-
forçament del comerç local. A més, 

Segura avançava que l'Ajuntament 
recuperarà al 100% el capítol per a 
subvencions a les entitats del mu-
nicipi, una partida que es va reduir 
durant la pandèmia.

Més inversió en l'espai públic
Els comptes per al 2022 contem-
plen un increment en el capítol 
d'inversions amb 2.615.000 eu-
ros. "En un moment de crisi és 

important la inversió amb diner 

públic per generar ocupació i 

que hi hagi activitat", argumen-
tava Segura. Del total del capítol, 
aproximadament dos milions es 
destinaran a l'àrea de territori 
amb tres eixos prioritaris: la mi-
llora de la via pública, amb actua-
cions als carrers i l'enllumenat; les 
accions als centres escolars, amb 
una partida de més de 500.000 eu-
ros, i l'adequació de les vies i car-
rers dels polígons industrials.

Segura recordava que, un any 
més, els ajuntaments no estaran 
subjectes al compliment de les me-

sures d'estabilitat pressupostària 
que marca l'Estat, i que, per tant, 
es podrà fer ús del romanent de 
tresoreria de l'Ajuntament. "Això 

permet que tinguem un pressu-

post viu que es pugui anar am-

pliant durant l'any", deia.

Sense suport de l'oposició
El govern de Montornès en Comú 
tirava endavant l'aprovació del 
pressupost, aquest cop, sense el 
suport dels grups de l'oposició, 
més enllà del d'ERC, tot i no as-
sistir a la sessió. A diferència dels 
comptes de 2021, en què gran part 
dels grups municipals es van abs-
tenir, en aquesta ocasió tots van 
votar-hi en contra. Entre els argu-
ments transversals, els grups es 
mostraven favorables a les políti-
ques socials que planteja el govern 
local però criticaven la gestió per 
la reivindicada residència de gent 
gran, un equipament pel qual, con-
sideren, no s'està fent prou. "No 

s'aposta d'una manera decidida 

COMPTES MUNICIPALS   EL PLE APROVA UN PRESSUPOST DE 25,6 MILIONS, QUE PREVEU AMPLIAR DURANT L'ANY GRÀCIES AL ROMANENT DE TRESORERIA

"L'objectiu és estar al costat 
de la gent, més atenció 
social i més inversió perquè 
ens ho podem permetre"

"És difícil incidir en el 
pressupost amb tan poc 
temps. Cal reflexionar sobre 
el model de mobilitat"

"S'ha donat poc suport al 
comerç. No calen tantes 
ajudes directes sinó més 
mesures contra l'atur"

"Ens sentim molt propers 
a la sensibilitat social del 
govern però cal ser més 
ambiciós"

NATÀLIA SEGURA - Comuns EVA DÍAZ - PSC

MIGUEL A. ALVARADO-PP

LUÍS RAMOS - No adscrit

per la residència", deia la regi-
dora del PSC, Eva Díaz, una afir-
mació compartida per la resta de 
grups presents. L'alcalde rebatia 
l'argument i assegurava que "s'es-

tà avançant en tot el que pot 

fer l'Ajuntament però no s'ha 

d'oblidar que la responsabilitat 

en la inversió i la concertació de 

places és de la Generalitat. No 

tornem a debats superats", deia.  

Una altra de les demandes com-
partides per alguns dels partits va 
ser la del reforç de la plantilla de 
la policia local, tot i que Monte-
ro apuntava que Montornès està 
molt per sobre de la ràtio d'agents.

Tots els grups municipals van 
votar en contra de la proposta 
però van avançar la voluntat de 
negociació de les modificacions 
que es puguin fer durant l'any. 

"Valorem les inversions en 
la via pública però falta 
una aposta decidida per la 
residència de gent gran"

JAUME CASANOVAS- MXR

"Estem a favor de la millora 
als polígons però no de les 
mesures que s'estan fent de 
mobilitat als carrers"

ÀNGELS MENCHÉN- Cs
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reballar per la transformació 

feminista del país. Aquest 

és l’objectiu de la Conse-

lleria d’Igualtat i Feminis-

mes, un departament pioner 

a Catalunya creat per garan-

tir la perspectiva de gènere 

en totes les accions del Govern de la Ge-

neralitat. Liderada per la politòloga Tà-

nia Verge Mestre, la nova conselleria se 

centra en tres grans àrees d’actuació: la 

de les polítiques de dones i l’erradicació 

de les violències masclistes; la de migra-

ció, refugi i acollida, i la de la igualtat i la 
no discriminació. 

   Són tres reptes ingents i ambiciosos 

per als quals el Govern ha doblat el pres-

supost destinat a polítiques d’Igualtat i 

Feminismes, que ara disposa de 92 mi-

lions d’euros.

RESPOSTES INDIVIDUALITZADES

Aquests tres objectius s’aborden des de 

la transversalitat. Això significa que es 
treballa dissenyant accions i programes 

específics des de la nova conselleria que 
es posen en pràctica amb altres depar-

taments de la Generalitat. Un exemple 

d’aquesta transversalitat és el nou Pro-

tocol d’actuació davant dels feminicidis, 

elaborat des de la nova conselleria en 

LA LLUITA PER ACONSEGUIR  
UN PAÍS FEMINISTA
La Conselleria d’Igualtat i Feminismes és un dels departaments de nova creació  

de l’actual govern de la Generalitat. Els seus objectius se centren en les polítiques de 

dones, l’erradició de les violències masclistes i la igualtat i la no discriminació

AGE FOTOSTOCK

T

IGUALTAT I FEMINISMES / UNA CONSELLERIA PIONERA A CATALUNYA
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col·laboració amb els diferents departa-

ments implicats: Justícia, Interior, Salut, 

Educació i Drets Socials.

Aquest nou marc d’actuació vol emfa-

titzar la responsabilitat dels poders pú-

blics en aquests crims, personalitzar les 

respostes institucionals davant de cada 

cas i evitar situacions de revictimització 

generades per una manca de coordina-

ció entre els diversos serveis implicats. 

Malauradament, les xifres parlen per si 

mateixes. L’any 2021 es van registrar dot-

ze feminicidis confirmats, a Catalunya: 
vuit en l’àmbit de la parella i quatre en 

l’àmbit familiar. A més, segons un infor-

me de l’Organització Mundial de la Salut 

i de l’Organització de les Nacions Unides 

que es va publicar el març del 2021, una 

de cada tres dones al món d’entre 15 i 49 

anys ha patit almenys una vegada a la 

vida violència física o sexual. 

VIOLÈNCIES SEXUALS
Només a Catalunya, es van registrar 

1.558 delictes contra la llibertat sexual, 
els primers nou mesos del 2021. Per ai-

xò, una de les prioritats d’aquesta nova 

conselleria és lluitar contra les violèn-

Entrevista a la consellera Tània Verge

“EL FEMINISME HA DE SER  
PER A TOTHOM”
–La vostra Conselleria és pionera a Catalunya. Us heu basat en algun 
model a l’hora de crear-la?
–Hi ha pocs referents, arreu del món, de conselleries d’aquest tipus, 

perquè les polítiques d’igualtat tendeixen a veure’s com a polítiques 

sectorials. Per a un Govern que assumeix la transformació feminista del 

país com a objectiu polític, era imprescindible tenir una conselleria que 

situés les polítiques d’igualtat al centre de l’agenda política i que  

coordinés les actuacions del conjunt de departaments des del Consell 

Executiu.  

–Quines són les reivindicacions feministes que voleu aplicar  
per abordar les violències masclistes?
–Canviem l’enfocament perquè no hem de fer que les dones s’adaptin 

als serveis, sinó que els serveis s’han d’adaptar a les necessitats de les 

dones. Això implica definir un nou model d’atenció, amb una resposta 
més individualitzada a les dones que, des de la seva diversitat, poden 

necessitar tempos o intervencions específiques. Un dels elements  
cabdals és la prevenció, que implica posar èmfasi en els nois i en els 

homes, perquè és innegable que la violència masclista té gènere.  

–Els reptes que afronteu són ingents i ambiciosos: quin voldríeu que 
fos el balanç al final d’aquesta legislatura?
–L’objectiu és que el conjunt de la societat entengui que el feminisme 

és per a tothom, que sense igualtat no hi ha llibertat, ni individual ni 

col·lectiva. Amb masclisme no hi ha llibertat,  ni amb LGBTIfòbia, ni amb 

racisme, xenofòbia o antigitanisme. Tampoc amb qualsevol altra forma 

de discriminació, ni amb els nivells de la desigualtat socioeconòmica de 

la vella normalitat. Juntament amb la transformació social, la  

transformació feminista ens ha de permetre contenir els discursos 

negacionistes i els discursos d’odi que posen en qüestió els drets hu-

mans i, per tant, la llibertat de les persones.

POLITÒLOGA
La consellera 

Tània Verge 
Mestre és  

catedràtica del 
Departament de 

Ciències 
Polítiques i 
Socials de  

la UPF

"Cal personalitzar les 
respostes que donem 
a les víctimes"

cies sexuals que pateixen dones, ado-

lescents i nenes. Per portar-ho a terme, 

el departament ha preparat un nou mo-

del d’abordatge de les violències sexu-

als que posa les dones al centre, i que 

va més enllà del marc sanitari i de de-

núncia en què s’havien acotat fins ara. 

Aquest model implicarà la coordinació 

de tots els serveis implicats: Salut, Justí-

cia, Educació i, també, la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

(DGAIA). 

SENSIBILITZACIÓ
Les accions que es duran a terme per 

combatre les violències masclistes es-

tan relacionades amb la sensibilització, 

la detecció i la reparació. 

En aquest sentit, el departament ha 

elaborat l’Estratègia Nacional de Pre-

venció de les Violències Masclistes per 

reforçar la xarxa d’atenció i recuperació 

per a les dones que han patit aquest ti-

pus de violència, com ara el Servei d’In-

tervenció Especialitzada (SIE) i la xarxa 

dels Serveis d’Informació i Atenció a les 

Dones (SIAD).

Al darrere de tots aquests objectius hi 

ha una sola idea: la voluntat de ser un 

país amb persones lliures tenint molt clar 

que sense igualtat no hi ha llibertat. i
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OPINIÓ

La variant òmicron de la Covid ha impactat com un tsunami just a pocs dies 

de les festes de Nadal. Les dades de contagis han pujat exponencialment 

i en només dues setmanes el nombre de casos confirmats per PCR o test 

d'antigen s'ha gairebé triplicat. La nova mutació coneguda del virus s'ha 

colat en un moment en què tant administracions com ciutadania havien 

abaixat la guàrdia, gràcies als bons resultats de la vacunació que ens havien 

posat a tocar el miratge de la immunitat de grup. 

De moment, sembla que el tipus de variant i els alts nivells de vacunació 

han ajudat a no repetir l'escenari dramàtic viscut durant les primeres 

onades i la mortalitat és molt més baixa. La pressió a les UCI i els hospitals 

tampoc és comparable a altres onades. En canvi, un cop més, i ja en van 

unes quantes, l'atenció primària de salut s'ha vist desbordada en la gestió i 

atenció dels casos, una allau que torna a caure sobre un col·lectiu esgotat 

i que no compta amb prou recursos per donar un servei de qualitat. La 

primària –responsable de la salut comunitària– pateix d'un mal crònic: la 

manca de finançament i la falta de professionals, i potser haurà de ser el 

sistema el que acabi entrant a l'UCI si no es posa remei.

L'ATENCIÓ PRIMÀRIA, A L'UCI

Editorial

Promou:
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premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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i havia una vegada, ara fa 40 anys, 
el municipi de Mollet del Vallès 
que va iniciar una transformació 
profunda. Era a nord, amb la rei-

vindicació de Gallecs i formant un creixement 
en eixample fins l’autopista, i amb la definició 
de la ronda nord. Aquesta transformació va 
aprofitar la millor situació relativa de Mollet 
respecte als municipis veïns en l’opció de veï-
natge i de conservació de Gallecs i de localitza-
ció del creixement a tocar dels nuclis urbans.

Per contra, a sud, Mollet ofereix tot un al-
tre panorama: una autopista C-33 aliena i 
sense servei a l’àmbit del Besòs, sense sor-
tides abans del peatge, ni entrades després,  
acompanyada d’una autovia, la C-17, molt 
agressiva i fins ara amb més trànsit que l’au-
topista. Només la pacificació de la N152 ha 
estat una compensació positiva. Si mirem el 
Vallès Occidental, allà una C-58 sense peatge 
van permetre una N150 més urbana, sense 
haver de fer una nova autovia.

Finalitzat el peatge ara s’obre el que seria 
el segon gran moment de Mollet: la transfor-
mació del seu vessant sud. Com amb Gallecs, 
les oportunitats són d’escala regional, no 
simplement locals. Al Vallès Occidental po-
dem veure com Sant Cugat i Cerdanyola han 
pogut crear façana a l’AP-7 mercès a ser-hi 
accessibles. Aquesta mateixa transformació 
de centralitat apareix avui possible a Mollet 
en dues fronteres successives. 

La primera és a Can Prat, una llenca de 
primera línia, però isolada per autopista, fer-
rocarril i autovia. Aquest espai, amb molta 
accessibilitat teòrica i cap de real, permetria 
ordenar un sector de transformació urbana a 
dècades vista: un àmbit residencial i d’activitat 
amb estació de ferrocarril, un centre direccio-
nal regional metropolità. Una reforma urbana 
que demana una gestió pública com ho fou 

Mollet, el segon 
moment transformador

H

MANEL
LARROSA

Arquitecte urbanista 

membre de FemVallès

Gallecs i l’eixample nord. Per a resoldre-ho 
cal, en primer lloc, un accés d’autopista al 
municipi i que sigui coherent amb el sistema 
de rondes avui desequilibrat entre una ronda 
nord integrada i una C-17, una barrera de tall, 
excessivament de pas i gens urbana.

Aquesta primera frontera es completaria 
amb una segona: la integració urbana de la 
C-17 i la millora dels seus marges. Talment 
com a Barcelona la Diagonal no és la mateixa 
des que va entrar en funcionament la Ronda 
de Dalt. A Mollet, més de tres quilòmetres 
d’autovia podrien ser una magnífica avingu-
da urbana, un espai interessant, amb una part 
compartida amb Parets i la proximitat de la 
seva estació ferroviària en l’extrem nord. I, 
sense oblidar que cal acabar la pacificació de 

la N152, al tram sud o avinguda de Burgos.
Que l’autopista faci d’autopista i que la C17 

no la substitueixi, sinó que faci de gran avin-
guda urbana genera un potencial transfor-
mador a tot el sud de Mollet, a tota la façana 
Besòs. No és aquest un simple funcionalisme 
de trànsit, sinó una plena estratègia urbana. 
És un potencial transformador de gran mag-
nitud allò que s’obre al nostre horitzó. I per 
postres, cal una acció de millora ambiental 
al Besòs i, sobretot, al final de la Riera de Cal-
des, massa masegada de vials.

Aviat tothom dirà que ja es veia venir, que 
tot aquest futur era evident..., però el més ca-
lent és a l’aigüera. Caldria, si més no, que el 
nou POUM ja ha aprovat inicialment ho reco-
llís explícitament. Els mecanismes urbanís-
tics per fer-ho possible han de ser de l’alçada 
de les que van posar en marxa les dues grans 
alcaldesses Anna Bosch i Montserrat Tura en 
el que fou el primer gran moment transfor-
mador del Mollet actual.

A Mollet, més de tres quilòmetres 
d'autovia podrien ser una magnífica

avinguda urbana, amb l'estació
ferroviària en l'extem nord

El fred no té casa, campa per 
aquí i per allà, cerca i s'encabeix

en racons que mai l'acaben de 
fer el pes i no es pot sentir prou

acollit de cap manera

om un comensal que es pre-
senta sense invitació, famo-
lenc, ensotat en la seva condi-
ció miserable, el fred repassa 

amb una invisible llengua els carrers de la 
ciutat. Amb l’ànsia glaçada, amara els pa-
viments mentre en tasta les engrunes que 
no pot deglutir i abandona sense consol a 
la intempèrie més ruda. Gairebé res el pot 
confortar, ni tan sols els llums de Nadal que 
pengen impassibles l’acomboien. Potser 
l’únic alleugeriment per a ell són els encon-
gits caminants solitaris que pot amanyagar 
furtivament mentre s’arrauleixen en abrics, 
bufandes i gorres i passen via atrafegats de 
botiga en botiga o cap a alguna casa d’algú.

Per Nadal, tothom vol tornar a casa. I si 
no pot, els records s’hi subroguen i fan el 
fet. El fred no té casa, campa per aquí i per 
allà, cerca i s’encabeix en racons que mai 
l’acaben de fer el pes i no es pot sentir prou 
acollit de cap manera. No pot tornar a casa, 
però a diferència de nosaltres, tampoc pot 
recordar, només el present és l’horitzó de la 
seva efímera consciència, com un plom que 
només fa palès el seu pes quan es despenja 
i cau.

I quan no pots tornar per Nadal, el pen-

C

ANOTACIONS 
AL MARGE IX

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

sament vol ser els peus que t’intenten dur 
a casa, abrigats amb aquells mitjons grui-
xuts i acolorits que duies d’infant, quan es-
peraves ansiós la mercè dels Reis d’Orient. 
Llavors ensopegues amb tot un seguit de 
trinxeres on s’embosquen els records que 
hi feinegen: la terrassa on es prenia un cafè 
calent, el tombant d’aquella cantonada tan 
concorreguda llavors, l’aparador que tant 
us miràveu i que ara és el parament trans-

parent d’una oficina sense ànima, l’espera 
d’aquella veu familiar que et crida quan 
entotsolat vagareges en un silenci que ara 
no es trenca calorosament...

Les nadales somortes acaben repicant 
en els panots o les llambordes, on potser 
espera alguna espurna d’il·lusió que malda 
per prendre. Deixem que prengui i escalfi 
la trinxera d’un nou record que doni sentit 
a un altre Nadal en l’exili. L’exili de qui vol 
tornar a la casa que recorda i que no hi és, 
i que fa de la ciutat la seva llar.



19dv, 24 desembre 2021



dv, 24 desembre 202120

ESPORTS

Alejandro Muñoz, rècord sub-14Teresa López, bronze a la Karate Cup de Venècia
Alejandro Muñoz, de l’Atlètic Mollet i veí de la 

Llagosta, va aconseguir dissabte un nou rècord de 

Catalunya sub-14 de salt d’alçada en un control 

d’atletisme en pista coberta a Sabadell. L'atleta va 

fer un salt de rècord d'1,83 metres. 

Teresa López, del Club Karate Montornès, va guanyar la medalla 

de bronze del Karate Cup de Venècia, a Itàlia. La lluitadora 

montornesenca va participar en el campionat internacional italià a 

principis de desembre en la categoria kata d'altres estils. López va 

ser desqualificada de la final, però va guanyar el combat pel bronze. 

VENDA DE MOTOS 

VENDA DE MOTOS D’OCASIÓ  

MECÀNICA DE MOTOS 

C. de Barcelona, 87 · Martorelles

T. 93 593 31 06 · M. 648 934 447

e-mail: xusmoto@hotmail.com

MOLLET DEL VALLÈS. Júlia Marco ha 

posat punt final a 24 anys dedi-

cats al patinatge artístic. La molle-

tana, de 27 anys d'edat, és una de 

les esportistes més exitoses amb 

la consecució de títols catalans, 

estatals i internacionals, i dissabte 

va fer l'última coreografia davant 

la seva afició més fidel al Pavelló 

de la Riera Seca, el mateix pavelló 

que la va veure fer les primeres 

passes en patins. 

Amb tan sols tres anys, Marco 

ja tenia clar que volia fer pati-

natge artístic i des d'aleshores 

aquest esport s'ha convertit "en 
una forma de vida", assenyala la 

molletana, que, tot i tancar l'etapa 

com a patinadora, seguirà com a 

entrenadora. Per aquest motiu, 

PATINATGE LA PATINADORA MOLLETANA TANCA UNA ETAPA DE 24 ANYS AMB TÍTOLS CATALANS, ESTATALS I INTERNACIONALS

Júlia Marco penja els patins
cpa mollet

A LA PISTA L'última coreografia al Pavelló Riera Seca

dissabte va participar en l'acte de 

presentació del Patinatge Artístic 

Mollet i va rebre un homenatge, 

per sorpresa. "No sabia res per-
què m'havien demanat fer una 
última coreografia i quan vaig 
acabar-la, van penjar totes les 
vestimentes que havia portat 
en competició. Després van fer 
coreografies excompanyes i, 
fins i tot, la meva entrenadora, 
Alícia Romero", explica Marco, 

que es desfà en elogis a la seva fa-

mília per acompanyar-la sempre i 

a la seva entrenadora perquè "és 
una referent en com m'ha trac-
tat com a patinadora i persona".

La molletana és una habitual en 

la Nit de l'Esport de Mollet perquè 

ha guanyat un gran nombre de 

medalles. Dels èxits més sonats 

en individual, amb el Patinatge 

Mollet, han estat els cinc campio-

nats d'Espanya, un bon grapat de 

títols catalans i provincials, i un 

quart i un sisè lloc a l'Europeu. Pel 

que fa al grup de xou petit, amb 

el CP Aldea, va assolir el seu mà-

xim reconeixement amb l'or als 

World Roller Games el 2019, tot i 

que també va guanyar un bronze 

al Mundial 2018 i un altre a l'Eu-

ropeu 2019, a banda dels títols 

catalans i estatals. "A banda dels 
èxits, tinc guardat un dels grans 
moments que va ser en un cam-
pionat estatal infantil, que tot i 
no guanyar cap medalla, hi vaig 
veure molta gent emocionada a 
la graderia", explica la molletana, 

cpa mollet

AMB ELS MAIOTS Júlia Marco amb la seva germana, Paula

que també es mostra molt conten-

ta de la seva trajectòria i repassa 

dos moments puntuals: "Una me-
dalla estatal el 2011, quan em 
vaig fer una forta abraçada amb 
l'Alícia; i l'or dels World Roller 
Games; va ser una passada el 
Palau Sant Jordi". 

Júlia Marco, psicòloga de pro-

fessió, seguirà vinculada al pati-

natge artístic com a formadora. 

De fet, és entrenadora al Patinat-

ge Artístic Mollet i coordinadora 

al Patinatge Rubí. "És una forma 
de viure sobre rodes, que no 
puc deixar. Ja portava 24 anys 
de trajectòria i crec que ja era 
el moment de tancar una etapa 
i iniciar-la com a formadora", 

diu Marco.  jl.r.b.

FUTBOL

Alèxia Putellas, 
millor futbolista 
catalana 2021

MOLLET. Alèxia Putellas va recollir 

dilluns un nou premi amb el de mi-

llor futbolista catalana del 2021 i 

màxima golejadora. La molletana 

va rebre els guardons a la Gala de 

les Estrelles de la Federació Cata-

lana de Futbol, que va tenir lloc a 

Barcelona.  La jugadora internaci-

onal, recentment nomenada Pilota 

d’Or, va admetre estar "molt con-
tenta de tornar a ser aquí i que 
la Gala s’hagi pogut celebrar de 
nou. Estic vivint aquest moment 
dolç amb molta intensitat, gau-
dint de cada instant. Per a mi 
és un orgull que les joves juga-
dores es fixin en mi i vulguin 
seguir les meves passes. El meu 
consell per a elles és que gaudei-
xin del futbol i que s’esforcin al 
màxim".  

fcf

ALÈXIA PUTELLAS
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BÀSQUET | Leb Plata EL JUGADOR DOMINICÀ ANOTA 26 PUNTS I AGAFA 10 REBOTS, 7 DEFENSIUS

Sisè triomf del Recanvis 

Gaudí amb Montero MVP
núria meléndez / cb mollet

MOLLET. Yeikson Montero segueix 

demostrant que el seu fitxatge va 

ser un encert a l'estiu pel debut 

molletà a la Leb Plata. El juga-

dor dominicà va oferir un recital 

anotador en el sisè triomf del Re-

canvis Gaudi Mollet aquesta tem-

porada contra el Gran Canaria. 

L'equip de Josep Maria Marsà va 

imposar-se diumenge, davant la 

seva afició, amb un joc trepidant 

i amb el lideratge anotador de 

Montero,  amb 26 punts –tres tri-

ples de quatre intents– i va ser el 

MVP amb 32 de valoració.  

El Plana Lledó va embogir en 

un duel directe de la part mitjana 

de la classificació, que permet als 

molletans allunyar-se de la zona 

baixa i se situa al 8è lloc, empatat 

amb el 7è, el Globalcaja La Roda. 

Contra el Gran Canaria, el Mollet 

MONTERO El dominicà en una acció del joc contra el Gran Canaria

va fer un últim quart demolidor 

(28-16), que li va permetre gua-

nyar amb contundència, per 98 

a 76. Montero va ser el màxim 

anotador, a banda d'aconseguir 

10 rebots, que el va incloure en el 

cinc ideal de la jornada  de la Leb 

Plata. 

La bona feina contra el Gran 

canaria no va tenir continuïtat di-

mecres a la jornada disputada a la 

pista del Menorca. Els molletans 

van perdre 95 a 64 a les Illes Ba-

lears en un duel en què van anar 

a remolc i no van tenir cap opor-

tunitat. A més, l'equip va patir el  

cansament físic després del gran 

partit de diumenge.

Els de Josep Maria Marsà ocu-

pen una posició de privilegi a la 

Leb Plata i ara només pensen en 

el derbi català que disputaran la 

pròxima jornada contra el Corne-

llà, que ocupa el 6è lloc amb vuit 

triomfs.  

ajuntament de montornès

MONTORNÈS. L'equip Specials del 

CB Vila de Montornès ha guanyat 

el Campionat de Catalunya Special 

Olympic-ACELL, que va tenir lloc 

a finals del novembre a Balaguer. 

L'equip montornesenc havia gua-

nyat a l'estiu el títol de lliga i ara 

s'ha proclamat també campió de 

la copa catalana. 

Base EL CB VILA MONTORNÈS PRESENTA UNA VINTENA D'EQUIPS

Els esportistes de l'Specials van 

mostrar els títols de campions 

durant l'acte de presentació de la 

temporada 2021-2022 al pavelló 

de Les Vernedes, el 28 de novem-

bre. El club té aquesta temporada 

una vintena d'equips amb 16 con-

junts federats, dos d'Specials, dos 

d'escola i un de lleure. 

AMB EL TROFEU Els esportistes de l'equip Specials a la pista montornesenca

L'Specials del CB Vila venç 
el Campionat de Catalunya

MOLLET. El sènior masculí de l'Es-

cola Sant Gervasi va plantar cara al 

Germans Homs-Mataró, tot i que 

va perdre (82-79). L'equip molletà 

va anar a remolc tot el partit, però 

va mostrar la línia ascendent de 

les últimes jornades i va ser com-

petitiu en una pista complicada. 

El Sant Gerasi perdia al descans 

46 a 38, però a la represa no va 

defallir i va apropar-se en l'últim 

quart fins als quatre punts, amb 

el 72  a 68. Aleshores, el Mataró 

va saber reaccionar millor al tram 

final i va concretar la seva sisena 

victòria. Tot i la derrota dels mo-

lletans, el màxim anotador va ser 

el col·legial Marc Díaz, que va ano-

tar 23 punts –amb tres triples–. 

El Sant Gervasi baoxa fins al 

quart lloc per la cua amb tres 

victòries i suma ja vuit derrotes, 

empatat amb l'antepenúltim, el 

Castellar. El pròxim duel dels mo-

lletans serà el 16 de gener contra 

el cuer, el Lliçà d'Amunt. 

L’equip de La Cúpula 

us desitja unes 

Bones Festes 

i un Bon Any Nou. 

Ens retrobem al 2022 

amb la nova gerència a 

La Cúpula de sempre. 

LA CÚPULA

Avinguda Prat de la Riba, 4 · Sant Fost 

93 570 92 83 · lacupula.cat

Cupulem?

Moltes 

GRÀCIES 
per aquests 

13 anys.

Copa Catalunya DERROTA AJUSTADA A LA PISTA DEL MATARÓ
FUTBOL | Primera Catalana TRIOMF CONTRA EL PARETS (2-1)

El 'Santger' planta cara El CF Mollet UE ja és tercer
MOLLET. El CF Mollet UE ha assaltat 

el tercer lloc del grup 1 de la Pri-

mera Catalana. L'equip de David 

Parra va guanyar diumenge el der-

bi baixvallesà contra el CF Parets, 

per 2 a 1, i s'ha quedat la tercera 

posició, que fins aleshores ocupa-

va l'equip paretà. 

El Parets s'havia avançat només 

començar la primera part mitjan-

çant un xut de falta de Carles Fer-

rés, que els molletans van tenir la 

capacitat de reaccionar amb dos 

gols  en pocs minuts. Reche, amb 

un doblet de gols, posava el 2 a 1 al 

minut 26, que el Mollet va defen-

sar fins al final. 

El Mollet ocupa ara el tercer lloc 

amb 20 punts després d'una ratxa 

de quatre victòries en cinc partits. 

El líder és L'Escala, amb 26 punts, 

seguit del Bescanó, amb 24 punts. 

Pel que fa al CF Parets, és quart 

amb 18 punts. 

CB CORNELLÀ - RECANVIS GAUDÍ

Dimecres, 29 – 19 h Cornellà
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MOTOR | Ral·li LA PROVA INTERNACIONAL TINDRÀ LLOC DE L'1 AL 14 DE GENER A L'ARÀBIA SAUDITA

Iona Hernández debutarà  

al Dakar com a mecànica
AJUNTAMENT MONTORNÈS

MONTORNÈS. La jove mecànica 

Iona Hernández treballarà per 

primera vegada al ral·li Dakar, 

que es disputarà de l’1 al 14 de 

gener a l’Aràbia Saudita i ho farà 

amb l'equip CMR group Wo-

men Dakar. Amb només 22 anys, 

Hernández compagina la seva 

formació de mecànica amb la fei-

na als Estats Units.

El CMR group Women Dakar és 

el primer conjunt català constitu-

ït íntegrament per dones. La Ge-

neralitat ha presentat l’equip, al 

qual ha fet una aportació econò-

mica simbòlica. A més d’Hernán-

dez, el grup està constituït per 

la pilot Mercè Martí, la copilot 

Margot Llobera, la mecànica Jès-

sica Nebra, la coordinadora Nú-

ria Gajà i la team manager Anna 

Farré.

Iona Hernández ha passat de 

fer pràctiques en karts i turis-

mes a estrenar-se en la professió 

aquest any amb el manteniment 

de vehicles en un dels ral·lis més 

emblemàtics del món. Fa unes 

setmanes, la montornesenca va 

viatjar a Alemanya per posar a 

punt tres vehicles que competi-

ran a tres campionats dels Estats 

Units. De fet, tot i anar voltant pel 

IONA HERNÁNDEZ La montornesenca forma part de l'equip CMR

planeta, allà hi viu aproximada-

ment durant set mesos. Entre els 

seus altres objectius hi ha gua-

nyar campionats com les 24 ho-

res de Le Mans o Daytona, mentre 

continua formant-se en el sector 

de la mecànica.ament.   

MONTORNÈS. El pilot Yago Domín-

guez, de Montornès, ha acabat la 

temporada 2021 amb el Campio-

nat d'Espanya d'enduro infantil 

després de guanyar l'última pro-

va del calendari, que va tenir lloc 

a finals del novembre a Morata 

de Tajuña (Madrid). Una setma-

na més tard, el montornesenc va 

rubricar una campanya per em-

marcar amb el subcampionat de 

Catalunya d'endurets a la localitat 

de Les Gunyoles, de Barcelona. 

Domínguez ha signat un doblet 

de podis en un any intens com-

petitivament. A l'estatal infantil, 

va guanyar l'última prova en el 

circuit madrileny, tot i el fred i 

les dificultats del terreny. Així, 

es va convertir en campió estatal 

d'enduro infantil en 125 CC. Amb 

la moral ben alta, el pilot montor-

nesenc afrontava una setmana 

després del Campionat de Catalu-

nya infantil, tot i que no va poder 

repetir l'or perquè una caiguda 

al cinquè tram el va relegar al se-

gon lloc de la prova barcelonina. 

Motociclisme DOBLET DE PODIS INFANTILS DEL PILOT

Yago Domínguez guanya 
l'estatal d'enduro i queda 
subcampió de Catalunya

BAIX VALLÈS. Després d'un any 

intens de progressiva tornada a 

la normalitat, el Circuit de Bar-

celona-Catalunya ha dissenyat el 

calendari 2022 amb un total de 

18 esdeveniments. Els aficionats 

podran gaudir de tres cites amb 

certàmens mundials, que ja són 

indispensables en l'asfalt vallesà 

amb la cursa de la Fórmula 1, del 

20 al 22 de maig; el Gran Premi 

de MotoGP, del 3 al 5 de juny; i el 

D'ENTRE ELS GRANS PREMIS, EL 2022 HI HAURÀ LA FÓRMULA 1, LA MOTOGP I EL WORLDSBK

Y.D.

EQUIP Yago Domínguez celebra el campionat estatal

D'aquesta manera, Yago Domín-

guez va celebrar un segon lloc al 

Campionat de Catalunya.

Una temporada per emmarcar
Enguany, el pilot montornesenc 

ha guanyat altres títols, com ara 

el Campionat de Catalunya Resis-

tència Ciclomotors amb Canvi, les 

24 hores de Resistència sub-20, 

el subcampionat de Catalunya de 

resistència sobre terra i un tercer 

lloc al Campionat de Catalunya 

d’endurades júnior. L'última cur-

sa de l'any del pilot montornesenc 

va ser el cap de setmana passat 

amb les 3 Hores de Resistència de 

Sant Feliu de Codines. Domínguez 

va aconseguir acabar al segon lloc 

de la classificació general i va ser 

primer de la categoria 125 cc. 

Aquesta ha estat l'última cam-

panya de Domínguez com a pilot 

infantil amb un total de 23 podis, 

en 23 curses. La pròxima tempo-

rada, el pilot montornesenc afron-

ta el repte d'estrenar-se en la ca-

tegoria absoluta.  

El Circuit preveu 18 curses
Catalunya WorldSBK, del 23 al 25 

de setembre.  Les proves interna-

cionals de motociclisme i auto-

mobilisme tampoc faltaran. Les 

European Le Mans Series seguiran 

sense perdre's la seva cita amb el 

Circuit, com tampoc ho farà el FIM 

Junior GP (fins ara conegut sota el 

nom de FIM CEV Repsol). L’Inter-

national GT Open tornarà a tancar 

temporada en territori català.

Com de costum, les curses amb 

segell propi del Circuit també se-

ran presents al mes de juliol amb 

les 24 Hores de Catalunya de Mo-

tociclisme i les 24H BiCircuit i, el 

setembre, amb les 24 Hores de 

Barcelona d'Automobilisme-Tro-

feu Fermí Vélez. 

A l'abril torna un esdeveniment 

molt especial amb l'Esperit de 

Montjuïc, que aglutinarà diver-

sos campionats en un mateix cap 

de setmana, com també ho farà el 

Festival de la Velocitat de Barcelo-

na, que se celebrarà durant  el mes 

d'octubre.  
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L’Associació Fotogràfica Montornès 

ha anunciat els guanyadors de la 

cinquena edició del Ral·li Fotogràfic 

de Sant Sadurní, que es va celebrar el 

matí del 28 de novembre en el marc 

de les Festes de Tardor. 18 persones 

van participar-hi amb un total de 96 

imatges. El fotògraf montmeloní José 

Martínez va actuar com a jurat i va 

triar tres fotografies per cadascuna 

de les tres temàtiques triades. Els 

guanyadors han estat Josefa Rubio, 

Pep Encinas i Pilar Morales, en la 

temàtica Arran de terra; Laia Tinoco, 

          Nou premiats
al Ral·li Fotogràfic
de Montornès

josefa rubio

Maria Teresa García i Rodolfo 

Damian, en la temàtica Cercavila, i 

Anca Grozea, Andrés Adame i Inma 

López, en la temàtica Desenfocament. 

Cada persona guanyadora ha rebut 

un premi de 100 euros. Les imatges 

guanyadores es poden veure a 

l’Instagram @aso.foto.montornes.

CULTURA
L'Anselm Clavé 'apadrina' el Museu Abelló i fomentarà el seu estudi i divulgació
L’Agrupació escolar Anselm Clavé participa del programa Apadrinem el nostre Patrimoni, que es basa en la 

idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part d’un centre educatiu amb el propòsit d’afavorir la 

implicació de l’alumnat a partir d’una proposta didàctica, promoure el coneixement del patrimoni més proper 

al centre educatiu i projectar aquest coneixement a la comunitat i a l’entorn. El Departament d’Educació de la 

Generalitat és qui ha concedit aquest programa, que se centrarà en el Museu Abelló i la Casa del Pintor.

"Ja anava bé que vinguessin 
els immigrants, però
que no s'hi barregessin"
MOLLET. El Casal va acollir dimarts la 

presentació d'Una caja con candado 

(Editorial Autografia) la primera 

novel·la publicada en castellà del 

molletà Josep Serra i un llibre del 

qual Noemí Fernández –qui va en-

gegar l'acte– va assegurar que l'ha 

emocionat: "Hi ha algun moment 

que se t'entelen els ulls, perquè hi 

ha situacions que et toquen".

La immigració de ciutadans d'ar-

reu de l'Estat cap a Catalunya el 

segle passat és la base d'aquesta 

història real que Serra ha novel·lat. 

El molletà lamentava que als nou-

vinguts "no sempre se'ls va trac-

tar bé". De fet, recordava que "en 

un moment determinat les grans 

ciutats van crear barris, a fora, en 

un costat de la ciutat" i tot plegat 

era, en paraules de Serra, perquè 

"ja ens anava bé que vinguessin, 

però que no s'hi barregessin". En 

aquest sentit, i comparant-les amb 

les migracions actuals, afirmava: 

"Ara ja ens va bé que vinguin, 

però que no demanin papers, que 

no demanin que els ajudem... Per 

LITERATURA  JOSEP SERRA VA PRESENTAR DIMARTS EL SEU LLIBRE 'UNA CAJA CON CANDADO', LA SEVA PRIMERA NOVEL·LA EN CASTELLÀ, AL CASAL CULTURAL
s.c.

AL CASAL CULTURAL Noemí Fernández i Josep Serra, dimarts a la presentació

tant, no ens hem bellugat massa".

El protagonista d'Una caja con 

candado té 15 anys quan la família 

decideix marxar del sud –el 1969– i 

"cercar una vida millor on els hi 

havien dit que era possible". El 

jove, tanmateix, es resigna a accep-

tar la decisió que suposa un gran 

trencament per a algú qui, tot i la 

seva joventut, ja tenia "la vida i la 

feina mig encarrilada", diu l'autor.

A Múrcia també deixa "el seu 

mar estimat", apunta Fernández, 

qui avança que, malgrat ser la ma-
s.c.

CIÈNCIA I INFANTS  Durant la xerrada a l'Abacus de Mollet, dimarts

"Vull ser astronauta"

EDUCACIÓ  L'ASTROFÍSICA MARIONA BADENAS A L'ABACUS 

MOLLET.  L'univers, el cel, els plane-

tes i els exoplanetes van ser dimarts 

protagonistes de la xerrada que 

l'astrofísica Mariona Badenas va fer 

a la botiga Abacus per explicar als 

infants el seu somni d'arribar a les 

estrelles i per presentar-los el Curs 

d'Astronauta que Abacus –coopera-

tiva de la qual en formen part els di-

aris Som*– i Hypatia I faran a l'estiu.

Badenas va relatar el seu procés 

vital fins a esdevenir una de les nou 

científiques catalanes que l'abril 

del 2023 simularan una missió a 

Mart, a l’estació Mars Desert Re-

search Station (Estats Units). "De 

petita m'encantava el cel", va dir 

l'astrofísica. Amb el pas del temps 

es va adonar que el seu somni era 

"poder anar a l'espai algun dia" 

i és per això que hi lluita des de fa 

anys, tot i que no sap si ho acon-

seguirà. "Però s'ha d'intentar", 

asseverava, enviant també un mis-

satge que de segur convenceria les 

mares i pares que acompanyaven 

els seus fills a l'acte: "Aquest som-

ni em va motivar a ser una bona 

estudiant; si estudieu, arriba-

reu molt lluny", apuntava.

La protagonista de la xerrada 

encoratjava també els assistents a 

apuntar-s'hi al Curs d'Astronauta 

per a infants d'entre 6 i 12 anys i que 

serà dirigit per ella mateixa. Bade-

nas animava les noies a apostar per 

les ciències: "En som poquetes i 

hi necessitem més dones", i asse-

nyalava que el curs també s'adreça 

a infants que prefereixin les huma-

nitats: "L'exploració de l'espai ne-

cessitarà de moltes disciplines. 

Economistes, sociòlegs, filòsofs, 

artistes i poetes que sàpiguen ex-

plicar com serà el moment en què 

arribarem a Mart".    s.c.

teixa mar que trobarà al Maresme, 

hi troba diferències substancials: 

"No entén com és que aquí li han 

posat barreres –en referència a 

les vies del tren–". Serra explicava 

que el llibre –escrit fa 30 anys tot i 

que publicat ara– el va fer "després 

de viatjar molts cops a aquell sud, 

a Múrcia i al poble de la família". I 

clou dient que els lectors es toparan 

amb "una història d'entesa i com-

prensió entre dos mons, cultures 

i formes de veure i entendre la 

vida".    sergio carrillo

dissabte 25

diumenge 26

divendres 24

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

Matí força tapat de núvols 

baixos, que a mida que 

passin les hores seran més 

prims, i de tipus alt i mitja, 

però no deixaran de tapar 

el cel tot el dia.

Dia amb núvols abundants, 

però de tipus alt i prim, 

fins el vespre,  quan seran 

més gruixuts i podrien 

deixar alguna gota.

Començarem el matí 

amb cel tapat, cel que 

posteriorment ens deixarà 

un desfilar de núvols 

prims de ponent a llevant.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 16 15ºC 3ºC 10ºC - 18 km/h SE

DIVENDRES, 17 14ºC 5ºC 10ºC - 15 km/h SE

DISSABTE, 18 14ºC 2ºC 10ºC - 11 km/h SE

DIUMENGE, 19 14ºC 2ºC 10ºC - 13 km/h WSW

DILLUNS, 20 14ºC 1ºC 8ºC - 27 km/h WSW

DIMARTS, 21 13ºC 1ºC 10ºC - 11 km/h SE

DIMECRES, 22 11ºC 8ºC 9ºC 0,4 11 km/h NE

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

Bon Nadal 2021

NADAL

Les fires de Nadal tornen a omplir els carrers
Una seixantena de parades van participar el cap de setmana passat a la de Mollet i una trentena a la de Montornès

MOLLET/MONTORNÈS.  Les rambles 

Balmes i Fiveller, així com el carrer 

Barcelona de Mollet van tornar a 

omplir-se de gent durant el passat 

cap de setmana gràcies al retorn 

de la Fira del Regal que munta 

l'ADHEC amb la col·laboració de 

l'Ajuntament de Mollet. 

La fira va estar activa divendres, 

dissabte i diumenge, de 10.30 h a 

20.30 h, i va comptar amb la parti-

cipació d'una seixantena de para-

des amb tota mena de productes, 

des de flors fins a alimentació.

Una cita que segons el presi-

dent de l'Associació d'Autònoms 

de Dones i Homes Emprenedors 

de Catalunya s.XXI (ADHEC), Llu-

ís Farré, va congregar "molta 

gent", especialment dissabte a la 

tarda i diumenge al matí.  "Fer la 

fira al centre de Mollet sempre 

ens funciona", afegia Farré, des-

tancant-ne la ubicació i agraint a 

l'Ajuntament la seva col·laboració 

en publicitar la iniciativa.

Enguany, però, a diferència d'al-

tres edicions, no hi havia parades 

a banda i banda de la rambla, sinó 

que només n'hi havia en un dels 

dos costats, per tal d'evitar aglo-

meracions de la gent.

La Fira de Nadal de Montornès
Una altra de les poblacions baixva-

llesanes que va celebrar la Fira de 

Com ja és habitual per aquestes dates, l’alumnat de l’Escola d’Hoteleria del Vallès 

Oriental (EHVO) de Montornès ha elaborat galetes amb fins solidaris. Enguany el 

centre ha impulsat la campanya en favor de l’ONG World Central Kitchen, fundada 

pel cuiner José Andrés Puerta l’any 2010 per contribuir a la provisió d’aliments a 

llocs que han patit un desastre natural. Durant la crisi de la Covid-19, la plataforma 

també va proporcionar àpats arreu d’Espanya. Actualment col·labora amb el veïnat 

de l’illa de La Palma que ha perdut les seves llars a causa de l’erupció volcànica. 

L'Escola d'Hoteleria fa galetes amb fins solidaris

A MOLLET Les parades de la Fira del Regal es van ubicar al centre de la ciutat

s.c.

A MONTORNÈS La Fira de Nadal es va celebrar durant tot el dia de diumenge

ubm
l'últim cap de setmana abans de 

festes, la Unió de Botiguers de 

Montornès va organitzar un any 

més aquesta tradicional iniciativa, 

la qual va comptar amb la partici-

pació d'una trentena de parades.

Els estands, d'entitats i establi-

ments del municipi, es van ubicar 

al carrer Balmes, entre les 10 h i 

les 19 h de diumenge. 

A banda de poder fer les com-

pres nadalenques, la jornada 

també va comptar amb tota mena 

d'activitats adreçades al veïnat. 

Entre les propostes hi va haver 

tallers infantils, es va fer cagar el 

tió i les famílies que van aproxi-

mar-se a la fira també van poder 

conèixer els elfs i altres personat-

ges nadalencs. 

Nadal el passat cap de setmana 

va ser Montornès. Coincidint amb 

La plaça Joan Miró va acollir una nova edició de la Festa Familiar de Nadal que 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès ha recuperat enguany 
després que l'any passat no es pogués fer per la pandèmia. El protagonista ha estat 
el públic infantil, que va gaudir d'atraccions, titelles, el tió i xocolatada amb xurros.

Festa familiar a la plaça Joan Miró
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Mapping amb dibuixos de quilòmetre 0

La façana de l'Ajuntament antic es va il·luminar dimecres i dijous amb 
dibuixos elaborats per alumnes de primària de les escoles molletanes i per 
estudiants del batxillerat artístic de l'IES Mollet. La idea d'aquest mapping 
"no era la d'acumular-hi gent, sinó que la gent anés passant i s'ho anés 

mirant", deia la regidora de Cultura, Mercè Pérez, tenint en compte que la 
plaça Prat de la Riba habitualment està plena.

s.c.

HI HAN PARTICIPAT ALUMNES DE PRIMÀRIA I BATXILLERAT

L'Esplai Panda organitza
el 17è Parc de Nadal 
Solidari al Sorralet

Volumont recupera la 
recollida de joguines 
per a infants vulnerables

MONTORNÈS. La Carpa Polivalent El 

Sorralet acollirà de dilluns a dijous 

(de 16 h a 20 h) la 17a edició del 

Parc de Nadal Solidari, a càrrec de 

l'Esplai Panda, que destinarà part 

de la recaptació de la venda d'en-

trades a l’ONG Global Humanitaria.

Hi haurà espais de tallers, vide-

ojocs, jocs i ludoteca, així com un 

rocòdrom, inflables, jocs gegants i 

tallers amb la Colla de Geganters i 

Montornès Animal. Com a novetat, 

la canalla també podrà jugar a una 

pista multidisciplinària. També 

per primera vegada, amb l’objec-

tiu d’evitar aglomeracions, l’orga-

nització traslladarà els especta-

cles inclosos en la programació del 

Parc al Teatre Margarida Xirgu. 

Entre ells hi haurà sessions de con-

tacontes i una obra de teatre.

El preu de l'entrada és de 3 € 

per als infants de 3 a 12 anys, amb 

possibilitat d'abonament per als 

quatre dies (9 €). L'entrada de 

persones adultes i nadons és gra-

tuïta. Les entrades es podran a 

l’entrada de la Carpa Polivalent El 

Sorralet. D'altra banda, cal desta-

car que l’Esplai Panda destinarà el 

15 % de la recaptació aconseguida 

amb la venda d’entrades a l’ONG 

Global Humanitaria, que treballa 

pels drets dels infants.  

MONTORNÈS. Un any més per Na-

dal, l’Associació Volumont ha re-

collit joguines, material escolar 

i d’higiene per als infants de les 

famílies amb menys recursos del 

municipi. La campanya Un somriu-

re per a tothom de l’Associació de 

Voluntariat Social de Montornès 

Volumont ha recuperat el seu for-

mat original i aquest any, a més de 

les donacions monetàries, ha tor-

nat a recollir joguines i material 

escolar i d’higiene. Les aportaci-

ons es van fer fins al 16 de desem-

bre als calaixos que hi havia ubi-

cats a la Biblioteca de Montornès, 

el Casal de Cultura, el Casal de la 

Gent Gran Centre, les escoles Palau 

d'Ametlla, Mogent i Marinada i la 

Llar d'Infants Pública El Lledoner. 

També s'han posat guardioles a di-

ferents comerços del poble.

Per garantir les mesures sanità-

ries, els objectes provinents de les 

donacions són desinfectats abans 

de la seva entrega. El material re-

collit es farà arribar a les famílies 

del poble que més ho necessiten, a 

través del departament de Serveis 

Socials.  

Festa morada de 
pre-cap d'any el 
30 de gener al 
Mercat Vell

MOLLET.  Les festes de cap d'any 

hauran d'esperar almenys dotze 

mesos més. Tanmateix, la Colla 

Morada proposa una celebració 

de pre-cap d'any per al dijous 30 al 

Mercat Vell.

Serà en una jornada amb acti-

vitats per a tots els públics, que 

arrencarà amb un contacontes a 

les 18 h, seguit del sopar de Na-

dal –entrepans– a partir de les 20 

h. Posteriorment serà el torn del 

concert de Miquel del Roig i les 

pre-campanades morades se cele-

braran a les 0 h.

No és l'única activitat morada 

d'aquests dies, sinó que diumen-

ge de 17 h a 23 h, també al Mercat 

Vell, organitzaran una nova edició 

del Quinto de Nadal. Els partici-

pants podran guanyar un pernil, 

un lot de cerveses, massatges, un 

lot de llaminadures o un sopar, en-

tre d'altres.

Tant el Quinto com el pre-cap 

d'any se celebraran amb un afora-

ment reduït al 50% –ja que, en ha-

ver-hi barra, s'ha de seguir la nor-

mativa de la restauració– i tothom 

hi haurà d'estar assegut.  

ACTIVITATS  TAMBÉ HI HAURÀ ACTES AL MARGARIDA XIRGU

SOLIDARITAT  CAMPANYA 'UN SOMRIURE PER A TOTHOM'

COLLES

arxiu

MIQUEL DEL ROIG

MOLLET DEL VALLÈS. L'últim dia de 

l'any el mític Home dels Nassos 

tornarà a visitar la ciutat. Serà, 

un cop més, en un acte organitzat 

per les colles de Morats i Torrats 

a partir de les 11.30 h al Parc de 

les Pruneres. Aquest cop vindrà 

acompanyat del grup d'animació 

infantil Els Farsants, que hi posa-

ran la música i la dansa. Pel Casal 

Cultural també hi passarà aquest 

mític personatge de l'imaginari 

popular català que té tants nassos 

com dies té l'any. L'Home dels Nas-

sos hi tornarà dos anys després, ja 

que el 2020, a causa de la pandè-

mia, només va poder saludar la 

canalla molletana amb un vídeo.  

MOLLET. El Museu Abelló orga-

nitzarà Tallers infantils de Nadal 

al Museu, de dimarts a dijous de 

16.30 h a 18.30 h. Es tractarà d'ac-

tivitats infantils de Nadal per des-

cobrir l'art a través de tallers plàs-

tics i manualitats. El preu és de 5 € 

per infant i dia i per participar-hi 

cal fer les reserves al 93 544 50 99 

i educamabello@molletvalles.cat.

INFANTIL

Divendres l'Home 
dels Nassos farà 
les delícies dels 
menuts a Mollet

Tallers de Nadal 
al Museu Abelló

Animació itinerant 
pel centre de Mollet
MOLLET. Dimecres i dijous tindrà 

lloc l'animació itinerant Sons de 

Nadal, a càrrec del Quartet Jumble 

Sounds, Swing Tenes Trio i Núria 

Conangla. Serà de 18 h a 20 h pels 

carrers Jaume I, Gaietà Vinzia i 

Zona Centre.
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Bon Nadal i molt millor 
any 2022!

Salut per a tothom!
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BAIX VALLÈS.  Per segon any consecutiu, la 

pandèmia està condicionant el Nadal. Si 

l'any passat es va apostar majoritàriament 

per no acollir les cavalcades reials però per-

metent que la canalla visités Ses Majestats 

en espais delimitats, enguany, d'entrada, 

els consistoris confiaven en rebre els Reis 

d'Orient "el més normal possible", com 

deia el batlle molletà, Josep Monràs, en l'en-

cesa dels llums a la capital baixvallesana.

L'optimisme per recuperar les cavalcades 

s'ha transformat en pocs dies en prudència 

i incertesa. De fet, el president de la Genera-

litat, Pere Aragonés, defensava dimecres, en 

relació amb la possibilitat de suspendre o no 

les cavalcades, la necessitat que no es creïn 

TRADICIONAL  MOLLET I MARTORELLES CONTINUEN APOSTANT PER MANTENIR LES PASSEJADES REIALS DEL 5 DE GENER, SI LES NORMATIVES HO PERMETEN

Montornès 
per la República 
DESITJA QUE GAUDIU D’AQUEST 
NADAL AMB RESPONSABILITAT

Els Reis d'Orient passaran pel Baix Vallès, 
malgrat la incertesa de les cavalcades

L'ANY PASSAT  No hi va haver cavalcada a Mollet i els infants van veure els Reis al pavelló Riera Seca

arxiu
aglomeracions i indicava que seguiran tre-

ballant amb els ens locals per analitzar-ho.

Amb aquest context, les previsions per a 

les diferents cavalcades estaran subjectes a 

les possibles variacions de les restriccions 

que es puguin produir.

Mollet, tanmateix, anunciava dijous la vo-

luntat de tirar endavant amb la cavalcada. 

Si res no canvia, els Reis d'Orient arribaran 

la tarda del 5 de gener a l’Estació de Mo-

llet-Sant Fost amb el tren de les 18.08 h.

Els tres Reis faran el recorregut habitual 

pels carrers Berenguer III, plaça Catalunya, 

avinguda de la Llibertat, plaça Major, avin-

guda de Burgos, avinguda de Jaume I i avin-

guda d’Antoni Gaudí, on clourà tot plegat, i a 

la cavalcada també hi haurà les carrosses de 

l’Estrella, del Patge Xumet, del Carter Reial i 

del camió Carboner.

El lliurament de les claus de la ciutat es 

farà a la plaça Major, davant de la Casa de la 

Vila, amb la presència de l’alcalde de Mollet 

del Vallès, Josep Monràs, i de sis nens i nenes 

sortits del sorteig entre tots els infants de la 

ciutat que van néixer l’any 2016. Aquest any, 

però, no participarà cap coral "com a mesu-

ra de seguretat", apunten des del consistori.

Els patges seran els encarregats de reco-

llir les cartes, evitant contactes propers, i no 

es llançaran caramels per evitar aglomera-

cions i contactes propers. Amb l’objectiu de 

vetllar per la seguretat, els Reis mantindran 

distàncies de seguretat amb la canalla du-

rant tot el recorregut.

La resta de cavalcades baixvallesanes
A Parets preveien la cavalcada, així i tot, ara 

s'ho estan rumiant. Sigui com sigui, els Reis 

hi seran i l'activitat igualment serà retrans-

mesa en directe mitjançant tvparets.cat i 

Ràdio Parets.

Per la seva banda, l'Ajuntament de Mon-

tornès explicava dijous que "ara mateix està 

prevista la cavalcada i la recepció", però 

dimecres es reuniran per valorar la situació 

i "és possible que hi hagi modificacions".

Sant Fost encara no ha confirmat si apos-

ten per fer cavalcada o no, però, en tot cas, sí 

que confirmen que els Reis d'Orient visita-

ran el poble.

I Martorelles, en la línia de Mollet, en 

principi mantindrà la seva previsió. A les 

16 h arribaran els tres reis a l'Ajuntament, 

on seran rebuts per l'alcalde i els regidors, 

i seguidament arrencaran la cavalcada fins 

a Carrencà. El Pati de la Masia acollirà de 17 

h a 20 h el campament reial, on els infants 

podran veure i parlar els Reis d'Orient. Per 

accedir al campament cal reservar les entra-

des a martorelles.cat/entrades.  

Tornen la Patgessa 
Murtra i el Patge Xumet

MARTORELLES / MOLLET.  Els Reis d'Orient 

són uns dels personatges més esperats per 

la canalla al Nadal, però els més petits també 

gaudeixen sempre amb els ajudants reials. 

Patges i patgesses, carters i carteres, torna-

ran a visitar el Baix Vallès per amenitzar els 

infants i, sobretot, per recollir-los les cartes. 

A Martorelles, la Patgessa Murtra tornarà a 

mostrar a Fabriqueta de les Joguines. Serà de 

l'1 al 4 de gener, de 16 h a 20.30 h al Celler de 

Carrencà, i els infants podran gaudir de la Fa-

briqueta així com lliurar-li les cartes. A Mo-

llet, del 2 al 4 (d'11 h a 13.30 h i de 17 h a 20 

h), el Mercat Vell rebrà les visites del Carter 

Reial i del Patge Xumet en una activitat or-

ganitzada per l'Ajuntament. L'ADHEC també 

portarà la Cartera Reial, en aquest cas al Cen-

tre Cívic de Can Borrell els dies 3 (de 17 h a 

20 h), 4 (d'11 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h) i 5 

(d'11 h a 13.30 h). Per últim, el Jardinet del 

Casal Cultural rebrà el dia 2 (d'11 h a 14 h) el 

Patge Reial, que també recollirà les cartes.  

A MOLLET TAMBÉ HI HAURÀ ELS CARTERS I EL PATGE REIALS EL GENER

aj. martorelles

DILLUNS  La Patgessa Murtra durant la seva visita a l'escola Simeó Rabasa de Martorelles
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Rambla de Pompeu Fabra, 81 · Mollet · T. 93 570 50 60 / 659 54 62 96 · F. 93 579 63 99 

tendalsmasip@gmail.com · www.tendalsialuminimasip.com

T’ajudem a trobar la solució en tendals, alumini, mosquiteres, catifes per negocis 

i comunitats, porteries per a comunitats, reformes de bany i cuina.

EXPOSICIÓ OBERTA DE DILLUNS A DIJOUS DE 17 A 20 H. DIVENDRES TARDA TANCAT.

VISITES CONCERTADES TRUCANT AL      659 54 62 96

1 2 3GREEN és un teixit recobert de 
nanopartícules de diòxid de titani
(TiO2).

Els raigs UVA incideixen en 
el teixit GREEN i comença un 
procés químic que converteix 
l’oxigen i vapor d’aigua en 
agents netejadors OH i O2.

4 5 6L’O2 redueix l’òxid de nitrogen
(NoX), un dels gasos més nocius
present en l’atmosfera, a nitrats
relativament innocus.

Aquest procés es repeteix milions 
de vegades reduint els nivells de 
diòxidde nitrogen entorn d’un 55% 
enproves de laboratori.

També es produeix una reducció
dels fongs d’un 60% i un efecte
autonetejador del 70%*. 

*Aquests percentatges són orientatius i poden
variar en funció de les condicions de l’entorn.

Pol·lució Florit Autoneteja

Nitrats

SAULEDA LLANÇA GREEN, EL PRIMER TEIXIT QUE NETEJA 
I PURIFICA L’AIRE MITJANÇANT FOTOCATÀLISI

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

Fotocatàlisi. Com funciona?

L’OH converteix la brutícia 
orgànica i els compostos 
orgànics volàtils en mineral 
i gas, i torna a H2O.

TENDAL COFRE NEGRE, LACAT ESPECIAL AMB LLUM LED ALS BRAÇOS.
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