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EL PARC D'HABITATGE A MOLLET (I)

El 90% d'aquests immobles serien propietat d'entitats bancàries o fons voltors

MOLLET DEL VALLÈS. El nombre 

d'habitatges ocupats a la ciutat en 

els darrers anys ha anat en aug-

ment. En només dos anys, entre 

2017 i 2019, els pisos que havien 

estat ocupats a Mollet van créixer 

un 74% i van passar de 322 im-

mobles a 559, segons les dades 

de la Regidoria d’Habitatge de 

l'Ajuntament de Mollet, uns regis-

tres que s'obtenen per mitjà del 

creuament de dades dels Serveis 

Socials, la Policia Municipal i el 

padró, entre d'altres. 

Des del govern municipal, la re-

gidora d'Habitatge, Núria Muñoz, 

atribueix aquest creixement "als 
problemes que hi ha d’accés a 
l’habitatge: no hi ha pisos de 
compra o de lloguer assequible 
i hi ha pisos buits", explica.

La línia de creixement, però, 

sembla haver-se frenat enguany, 

quan, tot i no haver acabat l'any, 

es registren 510 habitatges ocu-

pats, un 9% menys que el 2019. 

"És difícil determinar una xifra 
exacta, ja que està en continu 
moviment", explica a SomMollet 

Muñoz, qui afegeix que "aquestes 
dades les estem actualitzant ja 
que algunes entitats financeres 
han ofert lloguer social amb 
l'aplicació del Decret 17/2019 
i estan pendents de resolució". 

En concret, el Decret 17/2019 

aprovat pel Parlament de Catalu-

nya, pretén incrementar el parc 

d'habitatge protegit i augmentar 

l'oferta d'habitatges de lloguer, in-

corporant un seguit de mesures, en-

tre les quals, l'obligació dels grans 

tenidors (bancs, fons de capital risc 

i persones físiques amb més de 15 

MOLLET. El grup municipal de Cs 

ha demanat al govern molletà 

l'elaboració d'un pla que adap-

ti a l'àmbit local el nou Protocol 

d'Actuació del Govern estatal 

contra l'ocupació il·legal d'habi-

tatges, que asseguri i agilitzi la 

devolució dels immobles ocupats 

il·legalment als seus propietaris 

"sobretot en aquells casos més 
conflictius", explica a SomMo-

llet la regidora de Cs, Eva Guillén. 

"Sabem que l'ocupació no és un 
problema que ocasioni molta 
conflictivitat a Mollet però és 

una qüestió generalitzada que 
s'ha d'abordar", diu. Així doncs, 

el grup municipal ha presentat 

a la Junta Local de Seguretat una 

sèrie de mesures com, per exem-

ple, habilitar una aplicació per a 

internet i mòbils amb la qual pro-

pietaris, afectats, veïns o usuaris 

que detectin un cas d'ocupació 

el puguin comunicar de manera 

instantània a la Policia Munici-

pal. "Pot ser una bona eina per 
tenir coneixement d'aquestes 
situacions i actuar de manera 
ràpida", considera la regidora 

del partit taronja. Cs també ha de-

manat que es reforci la presència 

policial i el patrullatge preventiu 

en les zones de Mollet amb con-

flictes provocats per l'ocupació 

i que s'impulsi la creació d'una 

unitat de Policia Local destinada a 

la prevenció, control i seguiment 

dels immobles ocupats o suscepti-

bles d'ocupació. A més demana un 

cens de pisos ocupats i informació 

periòdica als partits al Consistori.

Per ara, Cs ha fet les propostes 

al govern local i espera resposta 

sobre la seva aplicació. i l.ortiz

L'Àrea Bàsica Policial de Mossos de 
Mollet, que dona servei a la majoria de 
pobles del Baix Vallès, va rebre l'any 
passat 164 denúncies per ocupació 
d'immobles, una xifra superior a les 140 
registrades el 2018.  Des de l'Ajuntament 
molletà reconeixen de l'actuació de 
màfies que actuen per obrir habitatges 
i ocupar-los, "un tema recurrent que 

es dona en molt municipis. En aquests 

casos els cossos de seguretat actuen", 
diu la regidora d'Habitatge, qui dema-
na a la ciutadania que ho denuncïi en 
cas de conèixer de l'actuació d'aques-
tes màfies. D'altra banda, el regidor de 
Seguretat, Juanjo Baños, en el darrer 
ple municipal, i a pregunta de Mollet en 
Comú, explicava que no constava que a 
la ciutat s'hagin donat casos d'ocupa-
cions de pisos ja habitats.

MOSSOS REBIA 164 
DENÚNCIES EL 2019

Mollet comptabilitza més de 
mig miler d'habitatges ocupats 

Cs proposa una unitat policial per 
controlar les ocupacions a la ciutat  

Pisos ocupats
a Mollet del Vallès

2017

322

411

559

510

2018 2019 2020

+58%
d'ocupacions entre 

2017 i 2020

immobles en propietat) d'oferir 

un lloguer social abans d'interpo-

sar una demanda de desnonament 

quan venç el temps de lloguer. Fins 

i tot, en el cas dels habitatges d'en-

titats financeres, l'obligació d'oferir 

un lloguer social també es preveu 

en cas d'ocupacions il·legals. 

A Mollet, del mig miler  d'immo-

bles ocupats, el 90% són propietat 

d'entitats bancàries i fons voltors, 

segons les dades municipals. Muñoz 

recorda que les administracions 

competents en matèria d’habitatge 

són la Generalitat i l’Estat i conside-

ra que els ajuntaments tenen poc 

marge de maniobra. "És necessari 
que aquestes administracions 
estableixin recursos efectius per 
mobilitzar els pisos buits i forçar 
a que s’incorporin al mercat de 
lloguer assequible", diu la regido-

ra de Podem, qui opina que "cal un 
canvi de model, no estigmatitzar 
els ocupes, si no penalitzar la no 
mobilització d’immobles buits", 

conclou. i laura ortiz
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SOCIETAT

770 persones confi nades als centres educatiusComença la campanya de vacunació de la grip
Com és habitual per aquestes dates comença la campanya de vacunació de 
la grip, enguany amb nous emplaçaments a causa de la Covid-19. El CAP de 
Martorelles-Sant Fost ha habilitat la Casa Bastinos i Mas Cantí, mentre que a 
Parets , a banda del CAP, també es podrà fer a la Sala Cooperativa. A Mollet 
l'Ajuntament ha cedit el Centre Cívic l’Era i l’Espai Sant Jordi.

L'increment de casos registrats en aquesta última setmana també s'ha 
fet notar als centres educatius del Baix Vallès, tot i que d'una forma lleu. 
Segons l'apliació Traçacovid, fins aquest dijous hi havia 770 persones 
i 27 grups escolars confinats, 3 grups més que la setmana passada que 
coincideixen amb els 3 primers grups confirmats a Martorelles. 

BAIX VALLÈS. La segona onada de 
la Covid-19 no s'ha fet esperar i 
tal com preveien alguns experts, 
la corba està a l'alça i se situa en 
dades similars a les de l'inici de la 
pandèmia. També als municipis del 
Baix Vallès, on el risc de rebrot s'ha 
triplicat en la darrera setmana i ja 
supera els 633 punts i una Rt (velo-
citat de reproducció de la malaltia) 
de 2,11, segons les dades d'aquest 
dimecres de l'Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS). La xifra, que també dupli-
ca la mitjana catalana (378,41), es 
considera molt elevada. Però el risc 
de rebrot més elevat del territori 
el tindria Mollet amb 894,54 punts 
i una Rt de 2,53, segons dades de 
l'AQuaS. En la darrera setmana i 
fins aquest dimecres, els positius 
per PCR han incrementat un 55,6% 
a la subcomarca i ja sumen 286. 

Les ABS amb més casos
Per Àrees Bàsiques de Salut (ABS), 
la de Montornès-Montmeló és 
la que ha registrat un increment 
més elevat de casos confirmats. 
En aquests darrers set dies ja són 
71 els positius per PCR registrats, 
més del triple que fa una setmana 
quan la xifra se situava en els 22. 
L'augment de casos també ha estat 
acusat a les ABS de Mollet amb 71 
positius registrats a l'ABS Mollet 
Oest, 40 més que fa una setmana 

COVID-19  MOLLET I MONTORNÈS, LES ABS MÉS AFECTADES AMB 197 PCR POSITIVES DETECTADES

Es triplica el risc de rebrot al 
Baix Vallès en una setmana

Més dades

Malgrat l'alt risc de rebrot dels darrers 

dies al Baix Vallès i l'increment de PCR 

positius, l'Hospital de Mollet segueix 

en una situació d'estabilitat respecte a 

la setmana passada. Aquest dimecres, 

segons fonts de la Fundació Sanitària 

Mollet, al centre hi havia 15 persones 

ingressades, s’havien donat 10 altes i 

no constava cap defunció. Mentre que 

a l'Hospital de Granollers els casos han 

anat augmentant en els darrers 15 dies, 

quan s'ha passat de 30 a 50 pacients.

65 INGRESSATS ALS 
HOSPITALS DE MOLLET 
I GRANOLLERS

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

casos últims
 7 dies var. n Casos fa 1 

setmana var. %

Mollet del Vallès 
- Est

55 +32 23 139.1

Mollet del Vallès
- 2 Oest

71 +40 31 129.0

Sant Fost - 
Martorelles

34 +18 16 112.5

Montornès 
-Montmeló

71 +51 20 255.0

Parets del Vallès 22 +4 18 22.2

La Llagosta 33 +14 19 73.7

FONT: AQUAS/SALUT

i 55 PCR afirmatives a l'ABS Mo-
llet Est,  més del doble que fa set 
dies. Tot i que l'increment no ha 
estat tan elevat a la resta d'ABS del 
territori, totes elles presenten un 
augment de casos. A l'ABS de Sant 
Fost - Martorelles, els casos posi-
tius confirmats s'han incrementat 
en 18 i ja arribaven als 34  aquest 
dimecres. Gairebé el mateix nom-
bre de positius confirmats que a 
la Llagosta (33) on l'increment en 
els darrers set dies ha estat de 14 
casos. A Parets, tot i ser el municipi 
amb l'increment registrat més baix, 
el nombre de positius per PCR con-
firmats és de 22, 4 més que fa una 
setmana. Fins al moment, als muni-
cipis baixvallesans acumulen 3.401  
casos positius confirmats.  

BAIX VALLÈS/MOLLET. Per tal de fre-
nar l'increment de contagis la Ge-
neralitat aplicarà, a partir d'aquest 
divendres i, com a mínim, durant 
15 dies, un nou paquet de mesures 
restrictives per "evitar un con-
finament total en les properes 
setmanes", va explicar dimecres 
el vicepresident i president en fun-
cions, Pere Aragonès.

Així, a partir d'aquest divendres 
la Generalitat decretarà el tanca-
ment de bars i restaurants que no 
podran servir ni a l'interior ni a les 
terrasses, i només podran treba-
llar per servir menjar per empor-
tar o a domicili. També se suspèn 
l'obertura al públic de sales de 
joc i bingos, així com dels centres 
d'estètica i massatges. A banda, es 
limitarà l'accés als comerços amb 
un aforament del 30%. 

Noves mesures a Mollet
El mateix dia en què el Govern de la 
Generalitat va anunciar aquestes 
noves mesures per lluitar contra 
la propagació del virus, l'Ajunta-
ment de Mollet també va fer públi-
ques les seves a nivell municipal, 
que van entrar en vigor aquest di-
mecres i que s'aplicaran fins al 31 
d'octubre inclòs.

Entre les noves restriccions hi 
ha  el tancament d’espais muni-
cipals per a la gent gran; l'ajorna-

ment de les preinscripcions de la 
programació d’Activitats, Cursos 
i Tallers, així com l’ajornament de 
les cites prèvies que s’havien do-
nat; la prohibició d'accés als cen-
tres esportius dels acompanyants 
dels esportistes menors d'edat; la 
prohibició d'accés als locals soci-
als de les associacions de petanca, 
i l'anul·lació i no autorització a les 
activitats de pública concurrència 
a la via pública previstes per als 
propers 15 dies.

A més, intensificarà la desinfec-
ció a espais sensibles i de pública 
concurrència: voltants dels espais 
sanitaris, residències, entre d’al-
tres, i que incrementarà els con-
trols planificats de policia munici-
pal en aquells espais on s’apleguen 
molts grups de joves.

A banda, el consistori ha decidit 
reactivar el pla de contingència 
municipal i se seguirà garantint 
l’atenció al públic amb cita prèvia 
amb l'aplicació de les mesures ne-
cessàries per garantir la salut de la 
ciutadania i la plantilla municipal.
L’alcalde, Josep Monràs va decla-
rar que cal aturar els contactes 
socials per evitar problemes greus 
de salut pública i assegura que: 
"l’Ajuntament no tindrà por 
d’aplicar aquelles mesures que 
ajudin a frenar aquesta pandè-
mia". 

Noves restriccions "per 
evitar un confinament 
total" els propers 15 dies

MOLLET TAMBÉ PRESENTA EL SEU NOU PAQUET DE MESURES
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SANITAT

L'Ajuntament instal·larà càmeres 
per controlar l'accés al carrer Major

MONTORNÈS. L'Ajuntament posarà 

en marxa en els propers mesos un 

nou sistema de control d'accés de 

vehicles al carrer Major i als car-

rers adjacents, per garantir que 

aquests siguin trams cent per cent 

per a vianants. L'accés de vehicles a 

aquests carrers ja estava restringit 

als residents per mitjà d'un sistema 

de pilones que pujaven i baixaven 

amb comandament a distància. Se-

gons reconeix el regidor de Noves 

Tecnologies, Jordi Delgado, aquest 

sistema de pilones "està donant 

molts problemes i algunes s'han 

anat avariant", diu. 

Per aquest motiu, el govern lo-

cal ha optat per un nou sistema 

"menys invasiu a la via pública i 

amb menys cost de manteniment", 

apunta Delgado. Es tracta d'una  so-

lució  basada  en  videocàmeres  lec-

tores  de  matrícules, que permeten 

contrastar les matrícules llegides 

de forma automàtica pel sistema i 

contrastar-lo amb una base de da-

des de vehicles amb accés permès. 

"L'Ajuntament disposarà d'un 

llistat amb totes les matrícules 

dels vehicles que tinguin permís 

per accedir a la zona", explica 

Delgado. En cas que no es disposi 

d’aquest  permís l’administració 

podrà executar les sancions cor-

responents ja que els avisos d'accés 

arriben a la Policia Local. Segons el 

regidor, en els últims temps i mal-

grat la senyalització, s'havia relaxat 

l'aplicació de la normativa.

Es preveu la instal·lació de vide-

ocàmeres a quatre punts d'accés:   

al carrer Major amb Onze de Se-

tembre; a la cruïlla de Sant Isidre 

MOBILITAT EL PROJECTE, QUE ESTÀ EN EXPOSICIÓ PÚBLICA, PODRIA ENTRAR EN FUNCIONAMENT EN FASE DE PROVES A FINALS D'ANY

COMENCEN LES OBRES PER MILLORAR LA 

MOBILITAT ENTRE LA PAU PICASSO I EL CENTRE

Aquesta setmana han començat 

els treballs de remodelació de 

l’encreuament entre el carrer Major 

i la rambla de Sant Sadurní, que es 

transformarà en un pas elevat per 

millorar la mobilitat dels vianants. Les 

obres tenen una durada prevista de 

cinc setmanes. Els treballs, que tenen 

com a objectiu facilitar la connexió a 

peu des de la plaça de Pau Picasso 

fins al centre del poble (i a la inversa) 
i afavorir el flux entre el tram de 

vianants del carrer Major i la plaça de 

Pau Picasso, inclouen la reubicació 

d’alguns elements de mobiliari urbà 

i millores en el sistema de recollida 

superficial de les aigües pluvials.
L’empresa Excavacions i Obres 

Públiques Requena, S.A durà a 

terme les obres per un import de 

27.816,93 euros. La durada prevista 

dels treballs és de cinc setmanes. 

L’actuació comportarà afectacions 

al trànsit de vehicles en la fase 

final. Els tres darrers dies, la cruïlla 
romandrà tallada a la circulació per 

les feines de pavimentació.

Aquesta actuació és una de les 

que recull el Pla de Mobilitat Urbana 

i Sostenible del municipi.

laura ortiz

El sistema reconeixerà els vehicles amb permís d'entrada amb la lectura de matrícules  

amb Riu Mogent; al passatge de 

l'Ajuntament amb Jacint Verda-

guer, i al carrer Major amb la ram-

bla Sant Sadurní.

El projecte està actualment en 

exposició pública i Delgado espera 

que al novembre es pugui contrac-

tar l'empresa que executi les obres. 

La previsió és poder posar en mar-

xa el sistema en fase de proves a 

finals d'any i que estigui totalment 

implementat al febrer. L'Ajunta-

ment farà una campanya informa-

tiva entre el veïnat abans de la seva 

implantació.   laura ortiz

MONTMELÓ. La setmana passada 

es va reobrir el servei de Centre 

de Dia Can Dotras, un cop enlles-

tides de les obres de condiciona-

ment de les instal·lacions del casal 

de la gent gran, que han permès 

que les instal·lacions es conver-

teixi en centre de dia.

Els tècnics de la Generalitat de 

Catalunya han donat el vistiplau a 

les obres de condicionament que, 

amb un import de 30.000 euros, 

han servit per crear nous espais a 

l'edifici, millorar la ventilació, fer 

dos banys i condicionar diferents 

sales com la d’infermeria. 

Atesos a distància
Ara, la trentena d'usuaris del cen-

tre de dia recuperen el servei. 

Amb tot, tot i haver hagut de tan-

car el Centre de Dia amb la decla-

ració de l'Estat d'Alarma, el passat 

mes de març, l'Ajuntament explica 

que des del departament de ser-

veis socials bàsics, "s’ha realitzat 

el seguiment de les persones 

usuàries beneficiàries del ser-

vei de centre de dia oferint-

los-hi serveis alternatius (SAD 

i àpats a domicili), i així millo-

rar l’atenció de les persones en 

situació de vulnerabilitat i que 

requereixen atenció a la seva 

llar", asseguren. 

El centre de dia 
Can Dotras 
reobre al casal 
de gent gran



dv, 16 octubre 2020 7



dv, 16 octubre 20208

Fem el Vallès Republicà des de cada municipi. Presentem candidatura al teu poble. 39 de 39.
Vallès Oriental
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Vallès Oriental

“Cadascú  

al seu lloc i  

Catalunya  

i la República  

al cor de tots.”

SERVEIS LA DEMANDA S'HA FET EN SEU PARLAMENTÀRIA

Els comuns reclamen que 
es recuperin les urgències 
al CAP de Montmeló 
MONTMELÓ. El grup de Catalunya 

en Comú ha demanat al Parlament 

la recuperació del servei d'urgèn-

cies al CAP de Montmeló, en el 

marc del Ple Monogràfic de Salut 

de la cambra catalana. La diputada 

dels comuns, Marta Ribas, defen-

sava una Proposta de Resolució 

on es reclamaven millores en di-

versos Centres d’Atenció Primària 

del país, entre els quals el CAP de 

Montmeló. En concret, es reclama 

el restabliment del servei d’urgèn-

cies, eliminat per les retallades des 

de fa anys, i la cobertura de la plaça 

vacant de pediatria, que provoca 

des de fa mesos, les queixes de la 

ciutadania montmelonina, que en 

moltes ocasions es veu obligada a 

desplaçar-se al CAP de Montornès 

o a l’Hospital de Granollers per a 

poder ser atesa.

La proposta dels comuns sor-

geix d’una demanda del grup local 

de Canviem Montmeló. En aquest 

sentit, el seu portaveu, Jordi Ma-

nils, ha expressat que “és una 

necessitat vital que el CAP recu-

peri les urgències i el servei de 

pediatria al 100%, les professi-

onals necessiten més recursos i 

la ciutadania més serveis". 

Un mapa recull 168 elements 
patrimonials de Montornès    
MONTORNÈS. La Diputació de 

Barcelona ha millorat l'accés als 

Mapes de Patrimoni Cultural dels 

municipis de la demarcació, amb 

una nova plataforma digital que 

permet resseguir pam a pam els 

principals elements del patrimoni 

cultural i natural d'alguns dels mu-

nicipis barcelonins, entre els quals 

Montornès del Vallès. 

En el cas montornesenc, el mapa 

interactiu recull 168 elements pa-

trimonials organitzats per tipus: 

immoble, moble, immaterial, docu-

mental i natural. A més de la seva 

localització, l'eina ofereix una fitxa 

amb història i l'estat de conserva-

ció. De Montornès destaquen ele-

ments àmpliament coneguts com el 

Castell de Sant Miquel o la Torre del 

Telègraf, però també molts altres 

menors i menys populars.  

El diputat de Cultura de la Dipu-

tació, Joan Carles Garcia Cañizares, 

valora la nova plataforma digital 

com "una important eina de co-

neixement que no només ha de 

PATRIMONI  LA DIPUTACIÓ MILLORA L'ACCÉS A LA PLATAFORMA DIGITAL DE L'ÀMBIT CULTURAL

Agents dels TEDAX de Mossos d'Esquadra recollien dimecres a Montornès un 

projectil trobat al carrer, que dataria de la Guerra Civil. Segons informaven des 

de l'Ajuntament, la Policia Local va ser alertada cap a les 9 h del matí per un 

veí, que havia trobat l'artefacte al costat d'un contenidor del carrer Euskadi. Els 

agents Tècnics Especialistes en Desactivació d'Artefactes Explosius de la policia 

catalana van ser avisats i van procedir a la seva retirada. Des de l'Ajuntament 

es demana a la ciutadania que si es troba un artefacte sospitós no es toqui i es 

truqui al 112. foto: ajuntament de montornès

Un projectil de la Guerra Civil, al carrer

MONTORNÈS. Després que es fes ofi-

cial el trencament de Comunistes 

per Catalunya amb ERC en el marc 

de Més per Montornès, el desmem-

brament de la formació continua. 

La setmana passada la plataforma 

d'independents del partit feia pú-

blic un comunicat en què també 

es distanciava de l'actual portaveu 

del grup municipal, Joffre Giner, a 

qui culpa d'haver-se desmarcat de 

l'acord perquè Més per Montornès 

fos una plataforma veïnal i assaem-

bleària. Els independents culpen 

Giner de "falta d'ètica" i assegu-

ren que com a plataforma veïnal 

"Més per Montornès ha vingut 

per quedar-se". 

Els independents 
es desmarquen de 
Més per Montornès

POLÍTICA

INTERACTIU  El mapa indica tots els elements patrimonials del municipi

servir per conèixer el patrimoni 

cultural de la demarcació, sinó 

també per difondre'l, i sobretot 

per ajudar els municipis a ges-

tionar-lo i conservar-lo i, entre 

tots, protegir-lo, compartir-lo i 

donar-li el valor que es mereix", 

indica.  
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

Sant Fost aprova fer públiques 
les despeses de les subvencions 
rebudes pels grups municipals
SANT FOST. L'Ajuntament va apro-

var aquest dimarts en sessió ple-

nària una moció presentada per 

Sant Fost en Comú Podem que de-

manava fer públiques les despeses 

de les subvencions rebudes pels 

grups municipals. Tots els partits 

amb representació al consistori hi 

van votar a favor.

La proposta sol·licita modifi-

car el Reglament Orgànic Muni-

cipal (ROM) per tal d'afegir dins 

del seu redactat el procediment 

mitjançant el qual els grups mu-

nicipals hauran de presentar els 

seus comptes al ple municipal i a 

la intermediació de l'Ajuntament. 

També proposa que es publiqui al 

web de transparència de l'Ajun-

tament la relació de despeses des 

del 2015, seguint el criteri de la 

Comissió de Garantia del Dret a 

l'Accés a la Informació Pública 

de Catalunya (GAIP). A més, es va 

acordar que en un dels pròxims 

plens hi hagi un punt de l'ordre del 

dia de la relació de despeses de la 

darrera legislatura.

Per al regidor de Sant Fost en 

Comú Podem, Alberto Bastida, 

es tracta "d'una proposta per 

fer complir la resolució de les 

GAIP", mentre que per a Mont-

serrat Sanmartí, d'Independents 

Units per Sant Fost, tot i considerar 

que "no es pot modificar a la bra-

va un reglament", va confirmar el 

vot afirmatiu del seu grup munici-

pal assegurant que "no tenim cap 

problema en què es publiquin 

totes les subvencions i aporta-

cions als grups municipals i a 

tota mena d'entitats i persones" 

i va posar com a condició que en 

el pròxim ple ordinari municipal 

s'informés de les despeses de la 

darrera legislatura. 

Suport a l'Atenció Primària
Durant el ple van quedar aprova-

des tres mocions més. Una propo-

sada per la Plataforma en Defensa 

de la Sanitat Pública del Baix Vallès 

per reforçar amb nous recursos 

GOVERN  LA MOCIÓ, APROVADA PER UNANIMITAT, TAMBÉ VA ACORDAR PUBLICAR TOTES LES DESPESES DES DEL 2015 AL WEB DE TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT 

DIMARTS L'Ajuntament va celebrar una nova sessió plenària

aj. sant fost

(tant de personal com econòmics) 

l'Atenció Primària i retornar al-

guns dels serveis i obrir alguns dels 

ambulatoris tancats a conseqüèn-

cia de la pandèmia. També es va 

aprovar l'adhesió de l'Ajuntament 

al Pacte de Teguise, que demana 

entre d'altres, un canvi legislatiu 

en relació amb el maltractament 

animal. Totes dues mocions van 

quedar aprovades per unanimitat.

Per últim també es va donar llum 

verda a una moció presentada pel 

grup municipal d'ERC-Junts x Sant 

Fost en rebuig a la inhabilitació del 

Tribunal Suprem al president de la 

Generalitat, Quim Torra. Aquesta 

va quedar aprovada amb els vots 

a favor de l'equip de govern i l'abs-

tenció d'IUSF.

Per contra, no es va donar el vis-

tiplau a la moció presentada per 

Sant Fost en Comú Podem per la 

recuperació i protecció del pou de 

glaç i de l'ermita de Sant Cebrià de 

Cabanyes. Tant des d'ERC-Junts x 

Sant Fost com des d'Independents 

Units per Sant Fost, van assegurar 

que "no era el moment" per tirar 

endavant aquesta proposta. Men-

tre que Bastida assenyalava que 

"hi ha una necessitat per això 

presentem la moció, perquè el 

seu estat és preocupant".  
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ERC: "La sentència clarifica el dret que tenim 
com a oposició a fiscalitzar i criticar el govern" 

MOLLET. "Amb aquesta sentència 

guanya la llibertat d'expressió, 

la democràcia i la política". Així 

de contundent es mostrava Albert 

Biescas, expresident d'Ara Mollet 

ERC, en referència a la seva abso-

lució i a la del portaveu de la for-

mació, Oriol López, de l'acusació 

de calúmnies i injúries a l'alcalde 

de Mollet, Josep Monràs. 

Després que dijous es conegués 

la resolució, Ara Mollet ERC feia di-

marts una roda de premsa per va-

lorar la sentència, en què el jutge 

circumscriu les declaracions fetes 

sobre els casos del centre de culte 

d'AlHuda i l'adjudicació del solar 

a Decathlon "a l'esfera política". 

Unes manifestacions que, segons 

el magistrat del jutjat penal, "no 

tenien com a intenció última 

ofendre l'honor i el prestigi pú-

blic del sr. Monràs sinó qüesti-

onar i fiscalitzar determinades 

actuacions públiques i sotmeses 

a la crítica de tota l'oposició". 

Precisament, en aquest sentit, 

López considera que la sentència 

"no és una victòria d'ERC sinó 

de tota l'oposició a les adminis-

tracions perquè s'estava ame-

naçant el nostre paper fiscalit-

zador" i assegura que la resolució 

"clarifica el dret a fiscalitzar i 

criticar el que creiem conve-

nient de l'acció de govern", sen-

tencia el portaveu republicà. 

Motius per absoldre
Tant la Fiscalia com l'acusació par-

ticular de l'alcalde Josep Monràs 

i l'Ajuntament, acusaven Albert 

Biescas i Oriol López de delictes 

de calúmnies i injúries, pels quals 

es demanaven multes de més de 

7.000 euros. En el seu escrit, el jut-

ge indica que en el cas de Biescas 

"sorprèn" la seva acusació quan 

"les acusacions no li imputen 

cap de les manifestacions que 

consideren delictives" i que "no 

se li poden atribuir només pel 

fet de ser president d'ERC". 

Davant aquesta afirmació, 

López opina que "es demostra 

que tot això ha estat una perse-

cució del govern del PSC a ERC, 

un muntatge polític per acabar 

amb l'oposició real. L'Albert 

només estava imputat per ser 

el president del partit", indica el 

regidor republicà.

Pel que fa a l'absolució de López, 

el jutge afirma que no hi havia 

TRIBUNALS  EL JUTGE CONSIDRA QUE LES DECLARACIONS SOBRE EL CAS DECATHLON I EL CENTRE DE CULTE D'ALHUDA SE CIRCUMSCRIUEN A "L'ESFERA POLÍTICA"

Els republicans es reivindiquen com a segona força i volen una taula de diàleg amb el PSC per treballar reptes de ciutat 

EXTRACTES DE 
LA SENTÈNCIA 

emesa pel Jutjat penal 
número 2 de Granollers

intenció d'ofensa a Monràs i que 

declaracions com "creiem i seguim 

creient que hi ha indicis de delicte" 

o "aquí hi veiem prevaricació urba-

nística..." són manifestacions "va-

gues" a les qual no se'ls hi pot con-

siderar "transcendència penal" 

i segueix: "Situar el límit d'allò 

ERC CONTINUA DEMANANT EXPLICACIONS 
SOBRE L'ADJUDICACIÓ A DECATHLON
■ Sobre l'actuació dels líders d'ERC, el jutge considera "legítim i fins i tot 

desitjable", que l'oposició qüestioni i demani explicacions a l'equip de govern 
local sobre les raons per les quals es va adjudicar "en un dels processos més 

importants de concessió de terrenys al municipi a una mercantil que va oferir 

una quantitat molt inferior", en relació a la diferència d'ofertes econòmiques 
presentades en el procés de licitació del terreny on hi ha la botiga d'esports–
Eurocarat (8,5 milions) i Decathlon (6,2) i que van fer que l'Ajuntament ingressés 
2,3 milions menys. Un cop resolt el conflicte judicial, ERC continua demanant 
explicacions sobre els casos que els han portat als jutjats. "Volem que el govern 

expliqui com està el procés de cassació per danys i perjudicis interposat per 

Eurocarat i que doni una solució a la comunitat islàmica de la ciutat".

penalment rellevant en aquest 

punt significaria tant com cri-

minalitzar inasumiblement 

bona part de la vida política del 

nostre país".

Mà estesa al PSC
En resposta a les reaccions del PSC 

davant la sentència en què dema-

naven una "reflexió" a ERC, López 

assegura que "portem tres anys 

reflexionant i el que volem és 

que s'acabin els silencis a l'Ajun-

tament i que s'aturi el retrocés 

en la llibertat d'expressió que 

es viu". En la seva compareixença, 

el portaveu d'ERC ha reivindicat 

el paper del seu partit com a sego-

na força al Consistori i ha estès la 

mà al PSC. "No som ranconiosos. 

Proposem una taula de diàleg 

per treballar pels reptes actuals 

i de futur que té la ciutat", con-

cloïa López.  

Polèmica pels costos judicials 

La sentència determina que cada 

part haurà de pagar les seves cos-

tes judicials. Des d'ERC apunten 

que els honoraris dels seus advo-

cats estan coberts per una asse-

gurança que ERC a nivell nacional 

té per defensar els regidors. En el 

cas de l'acusació particular, uns 

costos que de moment no s'han 

fet públics, ERC reclama que sigui 

Josep Monràs o el PSC els que se'n 

facin càrrec del pagament als seus 

advocats: "Els ciutadans de Mo-

llet no han de pagar el caprici de 

Continua a la pàgina següent



dv, 16 octubre 2020 11

l'alcalde o un partit", etziva. 

ERC no han estat els únics en 

demanar quins són els costos del 

litigi per a l'Ajuntament. El col·lec-

tiu Mollet Parla també ha dema-

nat que la despesa es faci pública 

i reclama que "mai més es tornin 

a emprar recursos públics per 

perseguir la discrepància". 

Mollet Parla celebra la sentència 

absolutòria, en què el jutge de-

fensa que la llibertat d'expressió 

i consideren que "judicialitzar el 

debat polític per part del govern 

és una manera de mirar de fer 

callar les veus discrepants i, en 

definitiva, un atac contra la lli-

bertat d’expressió", consideren.

Sobre les reaccions del PSC a la 

sentència, Mollet Parla creu "ex-

tremadament greu" que els soci-

alistes "mantinguin una actitud 

amenaçadora i bel·ligerant contra 

qui té opinions divergents". 

Reaccions dels comuns
En uns termes similars s'ha ex-

pressat Mollet en Comú, que tam-

bé va ser en la roda de premsa 

sobre Decathlon i que celebra la 

sentència d'un judici "a què sem-

pre ens havíem mostrat contra-

ris". La portaveu dels comuns, Ma-

rina Escribano, ha valorat: “Amb 

aquesta sentència absolutòria 

l’estratègia de l’alcalde Monràs 

de fer servir la justícia per limi-

tar el debat polític ha sofert un 

cop definitiu, que s’afegeix a les 

paraules de la secretària muni-

cipal a l’últim ple qüestionant la 

forma de portar els plens. Mon-

ràs hauria de canviar el rumb i 

apostar per la democràcia, el di-

àleg i la transparència”, diu.

Els comuns també reclamen que 

es faci pública la despesa que el judi-

ci hagi pogut suposar per a l'Ajunta-

ment i manifesten la seva "perple-

xitat" pel fet que l’alcalde mantingui 

que no es va personar com a acusa-

ció particular quan "la sentència 

ho deixa clar". ❉ laura ortiz

Ve de la pàgina anterior TRIBUNALS  EL MINISTERI FISCAL HA ADMÈS A TRÀMIT UNA DENÚNCIA D'EN COMÚ PODEM

La Fiscalia investiga contractes 
del govern d'IUSF a Sant Fost
SANT FOST. La Fiscalia de Granollers 

ha admès a tràmit la denúncia con-

tra el govern d'Independents Units 

per Sant Fost que el passat mes de 

juny la formació morada va presen-

tar davant la Fiscalia de Granollers 

per possibles irregularitats i delic-

tes relacionats amb la contractació 

pública. Segons Sant Fost en Comú 

Podem, la denúncia està argumen-

tada d'acord amb els resultats que 

van posar de manifest l'auditoria 

economicofinancera que va sol·lici-

tar el govern actual, a proposta de 

Podem, a la Diputació de Barcelona.

Segons el grup municipal, dins 

l'informe, l'empresa auditora "va 

assenyalar diferents aspectes 

en alguns contractes a empreses 

que ofereixen serveis importants 

al municipi i que recomanava au-

ditar amb més detall" i analitzar 

alguns pagaments "inaudits". En-

tre aquests grans contractes hi hau-

ria el de les escombraries.

Alberto Bastida, portaveu de la 

formació, assegura: "No ho fem 

amb intenció d'anar en contra 

ningú, ho fem perquè és la nos-

tra responsabilitat com a càrrecs 

electes". Mentre que des d'Inde-

pendents Units per Sant Fost, afir-

men estar "molt tranquils".

La Fiscalia va admetre a tràmit la 

setmana passada la denúncia pre-

sentada i ja ha requerit informació 

a les parts implicades per iniciar la 

investigació.

IUSF denuncia el govern
Aquesta no és l'única denúncia in-

terposada a la Fiscalia de Grano-

llers darrerament. IUSF també ha 

denunciat a l'actual equip de go-

vern per possibles irregularitats. 

Segons el regidor Juan Fernández, 

el grup va detectar que "durant el 

confinament es van fer quatre 

factures per muntatges d’actes 

que pensem que són falses, ja 

que no es va celebrar cap mena 

d'acte durant aquells mesos". La 

denúncia està en mans de la Fisca-

lia qui ha de determinar si existeix 

algun tipus de delicte i cal procedir 

a investigar els fets. 

Per tot plegat, l'alcalde Carles Mi-

quel anunciava durant el ple de di-

marts: "Posarem a disposició de 

la Fiscalia tota la documentació 

i informació que se'ns requerei-

xi". Miquel va emplaçar també tots 

els grups polítics a "fer un exercici 

de responsabilitat i a valorar els 

propòsits d'aquestes denúncies 

penals" i afegia: "Ens podem cau-

re millor o pitjor, però hi ha una 

cosa que ens uneix i és que algun 

dia hem donat una passa enda-

vant encara que sigui per apor-

tar un granet de sorra pel nostre 

poble".  anna mir

OFRENA  Membres d'Ara Mollet i el molletà Pere Fortuny

Record a Companys d'Ara 

Mollet en el 80è aniversari 

del seu assassinat 

Ara Mollet ERC MES organitzava dijous la tradici-

onal ofrena en memòria al president de la Gene-

ralitat Lluís Companys en el 80è aniversari de la 

seva mort a mans del règim franquista. A l'acte, hi 

assistia el president de l'Associació Promemòria 

als Immolats per les Llibertats de Catalunya, Pere 

Fortuny, fill de l'alcalde molletà assassinat, Pere 

Fortuny, qui, sobre la proposta de llei de memòria 

històrica apuntava: "Estem il·lusionats però en-
cara té molts buits, com no condemnar el règim 
franquista". D'altra banda, l'acte institucional 

previst també per dijous a la tarda se suspenia 

per la situació sanitària i al matí es feia una ofrena 

floral sense presència de públic ni cap autoritat.

jordi abayà

L'ACTE INSTITUCIONAL SE SUSPENIA PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Dissabte, 17 d’octubre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 18 d’octubre de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge 

Dilluns, 19 d'octubre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 20 d'octubre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 21 d'octubre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat

A les 20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

Dijous, 22 d’octubre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Visions, amb Alba López

MARTORELLES

06/10 Rosa Comadran Vidal 93 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

11/10 José Giménez Salvador 84 anys

12/10 Rosa Pérez Fernández 72 anys

13/10 Carmen Bernabeu Nacher 76 anys

PARETS DEL VALLÈS

10/10 Julián Ruiz Sereno 82 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

07/10 Laia Mateos Bejarano (Mollet)

06/10 Chloe Rotgers Lloret (Sant Fost)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet amb 

consentiment dels pares

Defuncions

Naixements
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

El termini de 
garantia per 
defectes de 
construcció

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

SUCCESSOS SE'LS IMPUTEN DELICTES A SABADELL I SENTMENAT

Presó per a tres homes 
acusats de robar a un 
domicili a Mollet
MOLLET. El jutge ha decretat l'in-

grés a presó de tres homes detin-

guts pels Mossos d’Esquadra el dia 

5 d’octubre com a presumptes au-

tors de quatre robatoris en domi-

cilis, un a Mollet del Vallès. Als tres 

homes de nacionalitat georgiana, 

de 31, 51, 54 i anys, també se'ls im-

puten dos robatoris a domicilis de 

Sabadell i un a Sentmenat, a més de 

per la seva pertinença a grup cri-

minal.  La investigació es va inici-

ar arran d’una identificació d’una 

patrulla de la comissaria de Sant 

Boi de Llobregat que va permetre 

obtenir informació al voltant de 

l’activitat d’un grup especialitzat 

en els robatoris en domicilis. Les 

indagacions que van començar a 

fer els agents del Grup de Roba-

toris amb Força en Domicilis  van 

posar en relleu que aquest grup 

l’integraven tres persones i que 

tenien una manera d’actuar que 

quadrava amb la metodologia ha-

bitual en aquests grups. 

Més de 100 de denúncies a 
usuaris de patinets i bicis
MOLLET. En els darrers mesos, 

s'han tramitat més d’un centenar 

denúncies a persones que han fet 

un ús irresponsable de patinets 

elèctrics (VMP) i bicicletes a Mo-

llet. En la campanya que estan fent 

l’Ajuntament, la Policia Municipal i 

els agents cívics s’han incrementat 

les actuacions per continuar vet-

llant per una mobilitat més segura 

a la ciutat. En aquest sentit, s'ha 

reforçat els controls en aquells 

punts de la ciutat on s’ha detectat 

una major presència de circulació 

d'aquets vehicles i, paral·lelament, 

els agents cívics, segueixen infor-

mant als seus conductors i conduc-

tores de la normativa vigent. 

MOBILITAT LA POLICIA MOLLETANA HA REFORÇAT ELS CONTROLS

Acord per desencallar l'estació 
intermodal de la Llagosta
LA LLAGOSTA / BAIX VALLÈS. El govern 

espanyol, la Generalitat i el Port de 

Barcelona han signat el nou proto-

col que ha de servir per desencallar 

els accessos viaris i ferroviaris al 

port, i infraestructures com l'estació 

intermodal de la Llagosta, que per-

metria el trasllat de la terminal de 

mercaderies de Granollers.

Entre altres actuacions, el do-

cument planteja l'elaboració dels 

estudis per a la planificació i ges-

tió de les terminals del nus logístic 

ferroviari de l'àrea de Barcelona 

i que aquest estigui format per les 

terminals intermodals i logístiques 

del Vallès –al terme municipal de la 

Llagosta– i del Prat, concretament 

a Can Tunis i la ZAL-. Sobre la pri-

mera, es preveu una nova terminal 

a les instal·lacions actuals d'Adif i el 

trasllat de l'estació de mercaderies 

perilloses de Granollers fora del 

nucli urbà, una mesura llargament 

TRANSPORT PERMETRIA EL TRASLLAT DE LA TERMINAL DE MERCADERIES DE GRANOLLERS 

reivindicada tant per seguretat 

com per la millora de la mobilitat, 

així com pel desenvolupament ur-

banístic de la zona. 

L'acord, que recupera l'estudi 

informatiu aprovat el 2007 i subs-

titueix el del setembre del 2013, 

estableix que el govern espanyol 

elaborarà diversos estudis i el pro-

jecte bàsic dels nous accessos sud i 

que serviran de base per formalit-

zar els convenis sobre la titularitat, 

el finançament, l'execució o la ges-

tió. El conseller de Territori, Damià 

Calvet, va demanar que aquest si-

gui un acord "definitiu" i "repren-

dre l'agenda consensuada" de la 

llista d'infraestructures pendents 

d'executar. 

EL SORTEIG

COMERÇ

Compra a Mollet 
atorga 4.000 euros 
en premis

MOLLET. Dimarts es va dur a terme 

el sorteig dels premis de la campa-

nya Compra a Mollet que atorga el 

comerç local i l’associació ADHEC 

per fomentar la compra als comer-

ços i serveis de la ciutat. Es van 

atorgar 4.000 euros en premis. 
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Josep Lluís Espluga: "Els 
productes agraris no només són 
mercaderies, també són un dret"
MOLLET. "Els productes agra-
ris no només són mercaderies, 
també són un dret. Existeix el 
dret a l'alimentació i també hem 
de tenir en compte el dret a pro-
duir aliments, un aspecte que el 
model agrari hegemònic ens ha 
arravatat durant unes quantes 
dècades", així ho expressava Jo-
sep Lluís Espluga, co-director del 
postgrau dinamització local agro-
ecològica i ponent del brunch d'in-
novació celebrat telemàticament 
divendres passat, organitzat per 
l'Associació Àmbit B30, en col·la-
boració amb la Diputació de Bar-
celona. 

La xerrada titulada Smart Rural, 
un terme que el  2010 la Unió Euro-
pea va adoptar en la seva estratè-
gia de creixement com a resposta a 
la crisi econòmica del 2008, va ser-
vir per donar a conèixer com s'està 
adaptant el món agrari a la innova-
ció. "El sector és permeable a la 

transformació digital. Tots por-
tem mòbils, però som consci-
ents que la transformació digi-
tal és el gran repte", assegurava 
Jaume Sió, subdirector general de 
Transferència i Innovació Agroali-
mentària. Sió també va voler posar 
en valor el sector assegurant que 
molts dels serveis no existirien 
sense aquesta activitat agrària i va 
assenyalar els espais interurbans, 
com per exemple Gallecs,  com a 
llocs ideals per impulsar aquest 
canvi: "Cal aprofitar aquests 
espais perquè siguin motor de 
transformació. És una oportu-
nitat que no podem deixar per-
dre". Amb tot, Sió va lamentar la 
pèrdua de sòl agrari que ha patit 
el país en els darrers anys: "El sòl 
agrari és un element estratègic i 
no és renovable. Els últims anys 
n'hem perdut una tercera part. 
L'hem de valorar i conservar". 
Els experts també van fer esment 

AGRICULTURA ÀMBITB30 VA ORGANITZAR EL BRUNCH D'INNOVACIÓ ON ES VA DEBATRE ELS MODELS DEL FUTUR AGROALIMENTARI 

Promoció econòmica

La Setmana Bio se celebrarà del 17 al 

25 d’octubre a tot Catalunya i, un any 

més, l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

hi participarà amb l’activitat  Píndoles 

Bio, un recull de petits vídeos per a 

donar a conèixer la producció ecològi-

ca del municipi. Enguany, a causa de la 

Covid, la Setmana Bio se celebra d’una 

forma diferent, amb activitats virtuals.

MOLLET PATICIPARÀ A 
LA SETMANA BIO AMB 
PROPOSTES VIRTUALS

en els nous projectes agroalimen-
taris que estan sorgint, iniciatives 
en la seva majoria de mida reduï-
da, que opten per la fórmula d'eco-
nomia social i solidària i que des 
de fa uns cinc anys estan en efer-
vescència, gràcies apunten, a què 
els ajuntaments han començat a 
introduir polítiques alimentàries 
en l'agenda social. 

Circuits comercials curts
Així com la importància de fomen-
tar nous circuits de comercialitza-
ció més curts com els mercats de 
pagès. Tot plegat, per garantir la 
solvència de negocis d'agricultu-
ra i ramaderia i reduir el malba-
ratament, no només alimentari: 
"L'agricultura industrial està 
destrossant l'ecosistema que 
ens dona la vida", assenyalava 
Xavier Montagut, president de 
Consum, xarxa solidària.

El model agroecològic de Ga-

llecs va posar l'exemple pràctic a 
la jornada. La gerent del Consorci 
de Gallecs, Gemma Safont, expli-
cava la iniciativa creada en aquest 
espai de 740 hectàrees (500 de les 
quals, camps de conreus) amb el 
repte de "construir coneixement 
i aprenentatge", amb noves tèc-
niques basades en l'agricultura de 
conservació i projectes com l'esco-
la d'agricultors, posada en marxa 
aquest juliol, i que s'impulsarà els 
pròxims 4 anys amb l'objectiu de 
treballar en el Gallecs del futur. 

INNOVACIÓ

Es convoca la 

primera edició 

del Premi 

TalentJoveVO

El darrer Ple del Consell Comarcal 
va aprovar per unanimitat les ba-
ses i la convocatòria de la prime-
ra edició del Premi TalentJoveVO, 
corresponent a l'any 2019 i que 
pretén posar en valor els joves 
vallesans menors de 25 anys que 
destaquin en qualsevol tipus de 
sector o d'activitat a la comarca o 
al món, per tal de fer visible una 
franja d'edat que sovint passa 
desapercebuda i alhora incentivar 
i motivar els joves amb un reco-
neixement merescut tot i la seva 
joventut. El premi es fa en col·la-
boració amb Premsa d'Osona SA, i 
està emmarcat en el premi "Valle-
sà de l'Any" que, aquest any, suma 
sinèrgies amb el Consell Comarcal 
i PIMEC, i crea dos premis nous 
pensats per a sectors que fins ara 
han estat poc representats, el pre-
mi TalentJoveVO i el Premi PIMEC 
del món empresarial "Lideratge 
Territorial". Els candidats els pro-
posaran els ajuntaments de la co-
marca. 
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El judici per calúmnies i injúries a l'alcalde de Mollet, Josep Monràs ha acabat 

amb l'absolució dels líders d'ERC i amb una sentència que defensa la llibertat 

d'expressió però que va més enllà. El jutge reconeix no només el dret de 

l'oposició a criticar i qüestionar l'acció de govern sinó que diu que és "desitjable" 

que s'exigeixin explicacions als governs sobre les qüestions públiques com a 

símptoma de bona salut democràtica de la institució. Sense donar carta blanca, 

la sentència ha de ser una bona notícia per a tots els grups polítics, sense 

excepció, perquè facilitarà la tasca de l'oposició, que podia veure encotillat el 

seu dret a fiscalitzar l'executiu per por a les represàlies judicials. No ajuda, però, 

l'actitud del PSC i l'alcalde, qui s'ha personat com a acusació particular en la 

causa, i que continuen esgrimint l'amenaça dels jutjats, a mode de censura 

velada. El que sí és una mala notícia és la pèrdua de temps i de recursos públics 

que implica la judicialització de la política. Caldria que en prenguessin nota.

DRET A DEMANAR EXPLICACIONS

Editorial
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omissions Obreres ens hem 
adaptat però no ens hem aturat 
en aquest difícil i dur temps de 
pandèmia causada per la Covid 

19. Durant tot aquest temps, que es fa llarg i 
pesant amb greus conseqüències sobre la sa-
lut i també laborals i socials, hem realitzat una 
pila d’experiències per seguir atenent la nos-
tra afiliació i la classe treballadora en general.

El nostre sindicat, que ve de lluny, ha seguit 
endavant. No ha estat fàcil però amb l'experièn-
cia adquirida per anys de lluita, sobretot en el 
temps de la dictadura, ens hem sortit. Ens crei-
xem amb les dificultats, habituats a tenir-les 
perquè fer sindicalisme de classe compromès 
a les empreses sol ser feixuc i complex.

Els i les nostres delegades sindicals, els i 
les nostres assessores, el nostre servei ju-
rídic, afiliació jubilada... hem realitzat una 
intensa atenció a la nostra afiliació. En la 
nostra Unió territorial que agrupa tres co-
marques: Vallès Oriental Maresme i Osona, 
durant el confinament hem trucat milers 
de persones afiliades,  interessant-nos per 
la seva salut personal i familiar, per la seva 
situació laboral, aclarint dubtes i preparant 
reclamacions quan ha calgut davant l'autori-
tat laboral. Aquesta ha estat una ingent cam-
panya d’atenció i de suport moral i laboral 

Sindicalisme de classe i Covid

C

QUIM
FORNÉS

Secretari de Cooperació 

Internacional, Cultura i Medi 

Ambient de CCOO al Vallès Oriental, 

Maresme i Osona

que també s’ha fet a tot Catalunya. Ho hem 
pogut fer perquè la fusta amb què està fet el 
nostre actiu sindical és de molt bona quali-
tat. Gent constant i compromesa. Aquí rau el 
motiu principal pel qual som la primera força 
sindical tant al nostre territori com a la resta 
de Catalunya i també a l’Estat. 

També, després de l'obligat temps de con-
finament, hem reobert els nostres locals amb 

totes les mesures sanitàries pertinents per 
atendre presencialment. Les seccions sin-
dicals i federacions sectorials han realitzat 
centenars de gestions per atendre els tre-
balladors i les treballadores sobretot a les 
afectades per ERTOs. Hem col·laborat amb 
els treballadors i treballadores afectades per 
tancaments i acomiadaments com la solida-
ritat amb la plantilla de Nissan.

Tota aquesta ingent activitat ara la volem 
recollir per mitjà de “la Caixa d’experiènci-
es” que hem endegat amb l'objectiu de fer 
un gran inventari que ens serveixi per deixar 
testimoni de la memòria col·lectiva de CCOO 
durant la pandèmia així com el merescut 
reconeixement a tots els companys i compa-
nyes que ho fan realitat dia sí, dia també amb 
el seu esforç.

Des de CCOO hem pogut fer una

ingent campanya d'atenció i 

suport als afiliats i treballadors

perquè el nostre actiu sindical és

de molt bona qualitat 

Bústia

Dia de la salut mental,  
lluitem contra l'estigma

El passat dia 10 d'octubre es va celebrar 
el Dia Mundial de la salut mental. Des de 
la Plataforma en defensa de les sanitat pú-
blica del Baix Vallès ens volem adherir a 
aquesta efemèride i donar el nostre suport 
a les persones que pateixen algun tipus 
de malaltia mental, sumant-nos a la lluita 
contra la discriminació i l’estigma.

Les falses creences i la por respecte a les 
persones amb problemes de salut mental 
porten a l’estigma, i aquest, unit a la discri-
minació, porten sovint a la vulneració dels 
seus drets com a ciutadans i  ciutadanes. 
Això es deu principalment a la ignorància 
sobre les seves causes i naturalesa. 

Les  persones amb problemes de salut 
mental sotmeses a l’estigma i la discrimi-
nació poden veure afectats tots els aspec-

tes de la seva vida. L’exclusió de la vida 
en la comunitat són comuns i passen en 
àmbits com l’habitatge, l’educació i l’ocu-
pació, així com en les relacions socials i 
familiars. Amb freqüència, es troben amb 
restriccions en l’exercici dels seus drets 
polítics, civils i en la seva capacitat de par-
ticipar en els afers públics. També veuen 
restringit l’accés a l’atenció sanitària es-
sencial i a poder decidir sobre els tracta-
ments que volen rebre.

És per aquesta raó que la lluita contra l’es-
tigma, la discriminació i l’exclusió social és 
una part important de totes les iniciatives 
que tenen com a objectiu millorar la qualitat 
de vida de les persones amb problemes de 
salut mental. El trastorn mental diagnosticat 
no defineix a algú com a persona, a l’igual 
que a un diabètic no se’l jutja com a perso-
na tingui pujades o baixades de  sucre. De 

Tallem caps dels que foren prohoms

d'una història ara revisada amb 

rauxa, mentre d'altres mutilen

braços que s'unien tot ballant

l món occidental ens hem vantat 
sempre de la pretesa superioritat 
sobre els altres mons del planeta. 
Superioritat en valors, en creen-

ces, en cultura, en arts, en ciències i, fins en la 
supremacia de la «raça». Tant ens crèiem que 
allò nostre era superior que decidírem im-
posar-los-ho: colonització i imperialisme. Ja 
que érem superiors, estàvem en millors con-
dicions que ells per a aprofitar les seves ma-
tèries primeres, i usar els seus habitants com 
esclaus. Escric en primera persona del plural 
perquè els catalans també vam ser colonitza-
dors, imperialistes i esclavistes.

Aquest «primer» món, el nostre, potser 
(tras)tocat per les desorientacions i incer-
teses del moment, està mostrant la seva 
capacitat de fer allò que, amb insensatesa, 
atribuíem i atribuïm als nostres veïns de 
més al sud i també de l’est. Enderroquem o 
malferim estàtues d’aquells o d’allò que ja 
no estimem; arrosseguem pels carrers les 
figures dels degradats; tallem caps dels que 
foren prohoms d’una història ara revisada 
amb rauxa, mentre d’altres mutilen braços 
que s’unien tot ballant —una sardana.

Revestits amb hàbits inquisitorials i, com 
si la història i els valors tinguessin en nosal-
tres el punt i final, convoquem amb fanatis-
me i ressentiment causes generals contra 
aquells grups o persones que en algun mo-

E

HERIBERT BARRERA, 
PER EXEMPLE

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

ment del difícil i complex camí per la vida 
van cometre el malencert de dir o fer quel-
com que ara considerem un enorme dany 
social i humà: «...que tiri la primera pedra».

Mostrant la capacitat camaleònica de les 
nostres consciències decidim retirar la Me-
dalla de la Capital a l’Honorable Heribert 
Barrera —que nosaltres mateixos li vam do-
nar— perquè va dir unes quantes coses —
que ja sabíem quan, mort, el vam honorar— 
que se les podia haver ben estalviat però que 

no han de superar a la balança dels valors, tot 
allò que d’honorable va fer.

I encara més, ens permetem d’amanir-ho 
amb la sal gruixuda de la mala educació. Així, 
li diem al president del Govern de l’Estat que 
és un tros de quòniam, o no assistim a una 
reunió d’autonomies amb arguments de 
rabacaneria, o li donem l’esquena al Cap de 
l’Estat perquè, posseïdors de la veritat, afir-
mem ex cathedra que la monarquia és intrín-
secament corrupta —inclosa la de Jaume I, 
oi?—, o perquè va estar ben desencertat en 
un discurs caduc i caducat. 

Imbuïts del nostre sagrat paper anti-he-
retges cremem, en cerimònia atàvica, les 
imatges dels nostres dimonis: nosaltres ma-
teixos. Dies iræ...

Per compartir



dv, 16 octubre 2020 15

OPINIÓ

Els desafiaments que ha deixat

 la Covid s'han d'entomar amb un

 increment de despesa i encert

 en la inversió per construir futur

Bústia

o ens havíem recuperat de la 
primera onada pandèmica, quan 
estem novament immersos en 
un segon i important increment 

de contagis. A hores d’ara, ja no hi ha dub-
tes que la pandèmia de la Covid-19 mar-
carà un abans i un després quant al model 
econòmic i en la manera d'interrelacio-
nar-nos. La crisi sanitària s’ha convertit 
en una crisi econòmica, per tant de l’estat 
del benestar, que obligarà a canviar la ma-
nera d’administrar els recursos públics, 
conseqüent les prioritats de tot govern i, 
alhora, incrementar la coordinació de les 
diverses administracions.

Disposem d’unes administracions que 
han estat dissenyades per gestionar pro-
blemes locals i que ha col·lapsat en afron-
tar problemàtiques globals. És a dir, que 
sobrepassen la petita parcel·la del planeta 
que gestionen i on el ràpid es menja el lent 
i el gran té posició dominant en quant ac-
cés als recursos. La pandèmia ha demos-
trat que vivim en un món que requereix 
una governança àmplia amb una millor 
integració i coordinació. Un món global 
però, que no pot prescindir de disposar 
de serveis i productes locals amb empre-
ses capaces d’interaccionar en l'àmbit 
global, atès que quan el món es paralitza 
–la Covid-19 el va paralitzar– sols aquells 
ecosistemes amb capacitat de producció 
i logística pròpia minimitzen les tensions 
primigènies.

En aquest context de producció local 
d’abast global, cal insistir en la importància 
de la indústria atès que cap ecosistema pot 
entomar amb garanties d’èxit els col·lap-
ses generalitzats, a escala planetària, si no 
es disposa d’una potent indústria agro-
alimentària, tèxtil i del metall per cobrir 
les necessitats bàsiques. La manca d’epi’s 

La requerida transformació del nostre model industrial i econòmic
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o de respiradors que es va patir el passat 
mes de març i abril en són un exemple.  La 
pregunta és com entomar aquests enormes 
desafiaments que ha deixat al descobert la 
Covid-19. La resposta no és una altra que 
incrementant la despesa i alhora encertar 
en la inversió per construir futur.

Uns dels objectius cabdals és articu-
lar un pla de transformació industrial i 
econòmic d’abast tot Catalunya, concre-
tat per àrees geogràfiques amb base in-
dustrial, per impulsar una dinàmica de 
col·laboració amb projectes específics de 
cooperació interempresarial, així com en-
tre les administracions, empreses i orga-
nitzacions econòmiques i socials, amb la 
finalitat d’ajudar a reactivar la indústria, 
de manera àgil i eficient, tot impulsant la 
indústria manufacturera, intensiva en tre-
ball i, alhora, la basada en la tecnologia, 
la innovació i el coneixement que aporta 
solidesa al desenvolupament i robustesa 
en els cicles econòmics. Un impuls a la in-
dústria que alhora asseguri un desenvolu-
pament respectuós amb el medi ambient, 
sostenible i possibiliti la conciliació del 
desenvolupament professional simbiòtic 
amb el personal. Un fet que exigeix dis-
minuir la mobilitat innecessària. Movent 
productes i serveis en lloc de persones, tot 
reequilibrant el territori.

Disminuir la mobilitat de les persones, 
apropant serveis i productes als punts on 
són requerits, és sens dubte la pedra angu-
lar per reduir l’empremta ecològica, reequi-
librar el territori i capgirar el canvi climàtic. 
Fer-ho comporta assumir la necessitat d’un 
desplegament escaient d’infraestructures 
tecnològiques per assegurar la connecti-
vitat d’altes prestacions arreu, prioritzant 
les àrees en què existeix una alta mobilitat 
per raó laboral i les de baixa ocupació, però 
amb recursos humans qualificats. Un con-
junt d’actuacions estretament lligades al 
compliment dels ODS.

Un desplegament tecnològic que exi-
geix reconèixer el dret universal a la con-
nectivitat de tots els ciutadans, un dret a 
assegurar independentment de la situació 

social, laboral o econòmica i que permeti 
accedir a dispositius i connexions adequa-
des, tot establint marcs legals de regulació 
per a l’ús, propietat i la privacitat de les da-
des i que, ultrapassant l’ús amb gran part 
destinat a l’oci, les relacions interpersonals 
o a l'e-comerç, permeti implementar la te-
lemedicina de manera sistèmica, digita-
litzar, l’Administració Pública i la Justícia, 
l’ensenyament a distància i personalitzat. 
Un conjunt d’actuacions que requereixen 
el desplegament de plans per ajudar a la 
transformació tecnològica de les empreses 
per fer-les més competitives i fer front als 
reptes de la competència global. En aquest 
pla de nou cal prestar especial atenció a la 
indústria atès que si bé sols són el 5,8% del 
total d’empreses a Catalunya generen el 
19,31% del VAB. Considerant que a l’àrea 

metropolitana sols un 20% de les empre-
ses han fet la transformació digital, esdevé 
imprescindible incrementar el nombre, en 
especial industrials, per assegurar la seva 
millora competitiva que repercutiria en un 
impacte molt positiu en l’economia i la pos-
sibilitat d’implantar el teletreball.

Ningú posa en dubte que el teletreball, en 
aquells casos que és possible, trenca les ba-
rreres espai-temps, i permet els professio-
nals accedir a llocs de treball que, per motius 
de distància o entorn no li són accessibles. 
Alhora, les empreses tenen a la seva dispo-
sició un major nombre de professionals a 
considerar en els seus processos de selecció, 
podent estendre les seves ofertes a perso-
nes d’altres regions perquè no es requereix 
la seva presència física continuada. Aporta 
també una major flexibilitat en la planifica-
ció del treball, si bé té associada una major 
complexitat en l’organització dels processos 
i en els mecanismes de coordinació.

Sens dubte, el teletreball aporta avan-
tatges a l’empresa i al treballador, però 
ambdós han d’assumir, per un costat, que 
el teletreball exigeix procediments i mèto-
des diferents dels presencials i, per un altre, 
ha d’augmentar la productivitat atenent 
l’alta inversió requerida en equipaments 
i telecomunicacions mòbils tot assumint 
que l’empresa ha de proporcionar, als seus 
empleats, els equips i softwares adequats i, 
en certes modalitats, connexió d’altes pres-
tacions.

Quant als procediments cal entendre que 
teletreball no és fer el mateix i igual des de 
casa o en un espai remot. Són precisos ajus-
tos organitzatius i de gestió per assegurar 
la realització de les tasques en els terminis 
fixats i la qualitat establerta. També inver-
sions en sistemes robustos per protegir la 
seguretat de les dades i informacions tot as-
segurant l’estricte compliment de la confi-
dencialitat de les informacions, així com la 
custòdia de les dades de tercers.

El coronavirus ha generat greus estralls 
socials i econòmics, però tinc el convenci-
ment que tenim capacitat per superar-ho si 
treballem plegats i aprofitem les palanques 
i el talent, que són moltes, del nostre país. 
Fer-ho obliga a treballar, per un igual, asse-
gurant el present i alhora no hipotecant de 
forma inassolible el futur. És hora d’extreu-
re capacitat productiva a la tecnologia, de 
recuperar la indústria manufacturera, d’ar-
ticular i potenciar la indústria i els serveis 
intensius en coneixement, d’innovar, de 
desplegar infraestructures de mobilitat de 
dades d’altes prestacions, d’implementar 
els teleserveis i el teletreball. Fer-ho com-
portarà sortir enfortits dels estralls de la 
pandèmia, i articular un món, un país, amb 
un model de desenvolupament sostenible i 
respectuós amb les persones i els ecosiste-
mes. Un camí que passa per un pla de trans-
formació industrial i econòmic i en què, al 
meu entendre, la B30, per l’ecosistema que 
ha niuat, té enormes potencialitats d’esde-
venir actor referent i, a la vegada, tenint po-
tencialitats té l’obligació de fer-ho perquè 
la situació ho exigeix.

la mateixa manera, el diagnòstic de malalties 
com la Fibromiàlgia, que va acompanyada en 
molts casos de depressió, crea a vegades  in-
visibilitat i incomprensió en la societat.

Tot i que hi ha múltiples definicions, po-
dríem entendre que l’estigma és com una 
marca o atribut que vincula una persona 
o un col·lectiu amb una sèrie de caracte-
rístiques o comportaments, siguin reals 
o ficticis, que s’aparten de la norma i que, 
per tant, són considerats com perillosos i 
indesitjables. Aquesta marca implica una 
separació entre «nosaltres» i «ells». Al ma-
teix temps, aquesta separació implica que 
«ells» són fonamentalment diferents a «no-
saltres». Segons els principals investiga-
dors d’aquest tipus de processos, l’estigma 
és manifesta en tres aspectes diferents: els 
estereotips, els prejudicis i la discriminació.

La discriminació es dona en la manca de 

mitjans i recursos com l’atenció d’urgències 
24h en centres de proximitat, unitats d’hos-
pitalització i alternatives més humanes a la 
immobilització a la força. Tot plegat és una 
batalla a assolir que aquestes malalties es va-
gin normalitzant i eradicar així l'estigma que 
encara s'alberga en sectors socials de la nos-
tra societat respecte a les malalties mentals.

 laura villardino / Membre de la

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix 

Vallès / Marea Blanca de Catalunya

mollet del vallès

La salut mental, un dret universal

El Club Social La Llum estem d’aniversari. 
Fa 20 anys que acompanyem les persones 
amb algun problema de salut mental i famí-
lies a retrobar-se amb la comunitat i a crear 
nous vincles. Lluny de festes, ha estat un 

any de reflexió i canvis en què ens hem ha-
gut de reinventar, adaptar-nos a situacions 
noves, i fer front a les pròpies pors i resis-
tències. Canvis que ens fan més forts, que 
ens fan evolucionar, i adonar-nos de la gran 
capacitat que tenim d’adaptar-nos i apren-
dre noves maneres de viure per seguir crei-
xent  com a éssers individuals, únics i de ple 
dret dins la de la societat. 

Avui més que mai s’ha evidenciat que 
l’acompanyament, el suport mutu i l’accés 
als serveis de salut mental són essencials i 
han de ser considerats un pilar fonamental 
en aquesta societat per poder arribar a tot-
hom. Una societat que ha pres consciència 
de la vulnerabilitat humana i de com és de 
fràgil  la nostra salut mental en moments de 
canvi i d’ incertesa.

Durant el confinament  el 65% de les 
persones ateses des dels serveis de Sa-

lut Mental Catalunya han incrementat els 
símptomes d’angoixa, ansietat i por, així 
com l’aïllament social degut a la escletxa 
digital. Tanmateix, es calcula que un 30% 
de la població podrà arribar a patir ansietat 
els propers mesos i que l’estrès postrau-
màtic es pot multiplicar per quatre després 
d’un confinament, per això, amb pandèmia 
o sense, la salut mental és un dret universal.

El 10 d’octubre es va celebrar el Dia Mun-
dial de la Salut Mental, un dia per reivindi-
car el dret d’accés i proximitat dels serveis 
de salut mental, i fer visibles les mancances 
que encara hi ha en aquest sector; poten-
ciar les associacions, xarxes de suport i re-
forçar l’atenció primària, així com un major 
compromís de les polítiques públiques.

montse lópez cuní / Coordinadora 

del Club Social La Llaum

mollet del vallès
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MOLLET. Els jugadors del DM 

Group Mollet s'han hagut de con-

finar per un cas positiu de corona-

virus del CB Martinenc, equip con-

tra el qual van jugar els quarts de 

final de la Lliga Catalana dissabte. 

L'equip molletà va disputar el par-

tit sense conèixer que un jugador 

de l'equip barceloní -que no va 

disputar el compromís- havia tin-

gut símptomes per coronavirus, 

de fet, el mateix equip barceloní 

tampoc havia informat del cas. 

Diumenge, va ser quan el mateix 

jugador va avisar de la situació i 

es va activar el protocol Covid-19. 

Des del club barceloní, s'assu-

meix "l’error comès en el criteri 
d'interpretació del protocol 
establert per la Federació Cata-
lana de Bàsquet pel que fa a la 
comunicació en l’aïllament d'un 
jugador. El jugador en qüestió 
va informar l’equip que una 
persona del seu entorn hi havia 
sol·licitat fer-se la prova PCR en 
presentar simptomatologia. Da-
vant de la sospita, es requereix 
el confinament del jugador i se li 
demana prova PCR de confirma-
ció, a més de no participar en els 
partits de Lliga Catalana contra 
el CB Mollet (dissabte) ni, des-
prés, contra la UE Mataró (diu-
menge), ni acompanyant ni as-
sistint als partits, tal com alguns 
han informat erròniament", in-

forma en un comunicat. 

El CB Mollet, que va perdre els 

quarts de final contra el Martinenc 

BÀSQUET | Lliga EBA  PER UN CAS POSITIU DEL CB MARTINENC

La plantilla del DM Group 
Mollet es confina

ESPORTS

El ral·licròs sense públic Fernando Alonso torna amb Renault al Circuit
El Mundial de Ral·licròs torna el cap 

de setmana al Circuit, amb dues curses, 

dissabte i diumenge. A més, el campionat 

internacional se celebrarà sense públic 

pel protocol de la Covid-19. 

Fernando Alonso ha provat el seu nou monoplaça de Renault de 

la Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya. El pilot asturià va 

protagonitzar la jornada de dimarts en l'asfalt vallesà amb uns tests 

d'uns 100 quilòmetres, que equival a unes 22 voltes a Montmeló. 

Alonso va tornar a sentir la velocitat de l'F1 després d'un any i mig. 

BAIX VALLÈS. Les competicions 

esportives d'àmbit català, federa-

des, escolars o privades, han que-

dat ajornades durant dos caps de 

setmana per ajudar a contenir els 

brots de coronavirus. Dimarts ho 

va avançar la Unió de Federacions 

Esportives Catalanes (UFEC) i di-

mecres ho va ratificar el Procicat 

Després d'iniciar-se algunes 

competicions feia ja unes setma-

nes, la dinàmica esportiva s'atura 

per reduir la mobilitat. Sobretot, 

en les categories inferiors que 

aquest cap de setmana havia de 

ser l'inici de moltes competicions, 

La decisió es va prendre dimarts 

en una reunió de la UFEC i totes 

les federacions esportives cata-

lanes amb el secretari general de 

l’Esport, Gerard Figueras, que va 

explicar que “l’empitjorament 
de les dades de contagis es pro-
dueix perquè els caps de setma-
na hi ha una mobilitat familiar 
fora dels municipis que incre-
menta molt el risc”. Aquesta de-

cisió no afecta els entrenaments i 

limita a la meitat l'accés a les ins-

tal·lacions i els equipaments. 

Tot i que dijous al vespre, la 

Federació Catalana de Futbol es 

va desmarcar i va anunciar que 

la jornada del cap de setmana se 

celebraria mentre no es publiquin 

les restriccions al Diari Oficial de 

la Generalitat, previst per diven-

dres. De totes maneres, els clubs 

POLIESPORTIU  L'ESPORT BAIXVALLESÀ ES MOSTRA RESPONSABLE AMB LES MESURES 

baixvallesans aposten per parar. 

"Si parem les competicions, 
hauríem de parar també els en-
trenaments. Al CF Mollet UE hi 
ha molts infants que no són de 
Mollet, concretament el 33% de 
la nostra base", diu el president 

del CF Mollet UE, Jordi Candela. 

A Mollet, l'Ajuntament ha afegit 

que els acompanyants dels espor-

tistes menors d’edats no podran 

accedir dins les instal·lacions. "És 
complicat fer entendre als pa-
res i mares que no poden acom-
panyar dins el pavelló al me-
nor, perquè en hoquei van molt 
equipats, però hem de contri-
buir en això. Està clar que l'es-
port no és la causa d'aquesta si-
tuació, però hem d'ajudar tot el 

L'esport català s'atura quinze 
dies pels brots de contagis

que puguem", avisa el president 

del Mollet HC, Leo Conde.

El bàsquet català arrecava el cap 

de setmana després de set mesos. 

"Creiem que és millor prevenir, 
que no pas acabar confinats no-
vament", diu el director esportiu 

del CB Parets, Manel Ponce. 

Des del CB Vila Montornès han 

anat més enllà perquè "nosaltres 
no hem jugat cap amistós de 
pretemporada i hem potenciar 
les sessions individualitzades", 

admet el responsable, Xavi Espín.

Del Baix Vallès, tan sols el DM 

Group Mollet, a Lliga Eba, i el CD 

la Concòrdia, a Segona, podrien 

disputar el seu partit per ser com-

peticions estatals, la resta a l'es-

pera de Tots Sants.  jl.r.b.

a casa (78-82), immediatament 

en conèixer la situació va confinar 

els jugadors. "Aquests dies s'es-
tan fent les proves PCR i estem 
a l'espera dels resultats. No-
saltres no sabíem que un juga-
dor del Martinenc havia tingut 
símptomes. Tot i això, potser 
algun altre jugador del Mar-
tinenc pot donar positiu també 
en Covid-19 i aquest altre sí que 
va jugar amb nosaltres", admet 

el president del CB Mollet, Carlos 

Nuez, que afirma que els jugadors 

s'estan fent les proves: "alguns 
esperen a la seguretat social i ja 
se les han fet. Però d'altres, per 
motius laborals s'han pagat de 
la seva butxaca la prova". 

Suspès el partit a Mataró
Davant aquesta situació, el CB Mo-

llet ha activat el protocol de la Co-

vid-19 i el DM Group no debutarà 

el cap de setmana en la primera 

jornada de la Lliga d'Eba, a la pis-

ta del Mataró. "No jugarem per-
què estem confinats ja ho hem 
comunicat. Estem a l'espera de 
conèixer els resultats", diu Nuez, 

que adverteix: "aquesta situació 
serà la tònica del que ens espe-
ra. És una temporada complica-
da, que si no és per uns, serà per 
altres. En la base no hem tingut 
cap positiu, però sí que hem re-
but avisos d'infants que no po-
den venir al pavelló perquè han 
estat en contacte amb algun pos-
sible cas".  jl.r.b.

arxiu

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada al camp de la Zona Sud de Mollet
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MONTORNÈS. El pilot Yago Domín-

guez va reaparèixer en la segona 

prova del Campionat d'Espanya 

de motocròs infantil amb un segon 

lloc, que va tenir lloc a la localitat 

de Tost, a Lleida, el cap de setma-

na. El montornesenc no va poder 

participar en la primera prova de 

l'estatal per una lesió al braç i això 

fa que les seves opcions pel títol 

siguin menors. Tot i aquesta si-

tuació, Domínguez va competir al 

MOTOR | Formació  EL MONTORNESENC SUPERA UNA LESIÓ

Yago Domínguez, 
segon a l'estatal infantil

més alt nivell acabant al segon lloc 

en la cursa. 

La cursa va començar molt bé 

pel pilot montornesenc i ja en la 

primera volta va situar-se primer 

classificat. Poc després va ser su-

perat i ja va acabar al segon lloc.

El montornesenc ara se centra 

en el Campionat de Catalunya En-

durets, que aquest cap de setmana 

participarà en dues curses en el 

circuit de la Clua, a Lleida. 

y.d.

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelona-Cata-

lunya va viure el cap de setmana una jor-

nada d'allò més intensa per acomiadar la 

cinquena edició del Festival de la Velocidad 

de Barcelona amb el títol de l’Sprint Cup en 

joc. Al campionat continental aspirava el 

pilot local Albert Costa, que va ser 5è. .

En la darrera cursa, Charles Weerts 

i Dries Vanthoor del Belgian Audi Club 

Team WRT els va servir la segona posició 

per proclamar-se campions de l’Sprint Cup 

2020. El duet no ho va tenir fàcil, però va 

saber mantenir-se al capdavant i dur a ter-

me una prova impecable. El podi va estar 

copat per Ricardo Feller i Mikäel Grenier, 

de l’Emil Frey Racing. 

Les European Le Mans, al CircuitLes European Le Mans Series han confir-

mat que organitzaran la primera prova del 

seu calendari de 2021 al Circuit, el 17 i 18 

d’abril. L'última vegada d'aquesta presti-

giosa cursa a terres vallesanes va ser el 

2019. Enguany, es va ajornar.  

MOTOR | Automobilisme  LES EUROPEAN LE MANS TORNEN EL 2021 A MONTMELÓ

Weerts i Vanthoor es proclamen 
campions de l’Sprint Cup

circuit

EN PISTA Un dels moments de l'intens cap de setmana de velocitat a Montmeló

COMPETICIÓ Yago Domínguez al circuit de Tots, Lleida

El Montornés Norte 
empata a Lliçà
MONTORNÈS. El Montornés Nor-

te no va poder continuar amb les 

bones sensacions del primer par-

tit de la Tercera Catalana i va em-

patar en la segona jornada contra 

el Lliça de Vall, 2 a 2. Els montor-

nesencs van haver de capgirar un 

1 a 0 i ho van fer just començar la 

segona part. L'empat va ser abans 

del descans, de Carlos, i un segon, 

al minut 46, d'Adrián Gómez. L'em-

penta local va tenir els seus fruits i 

al minut 60 va empatar. 

FUTBOL | Tercera Catalana  

L'AE Montornès rep 
una segona golejada 
MONTORNÈS. Nova derrota dolo-

rosa de l'AE Montornès. Els mon-

tornesencs van perdre en la sego-

na jornada a la pista del Prats de 

Lluçanès, per 7 a 2, un marcador 

que provoca una ratxa negativa de 

dues derrotes seguides. En la pri-

mera jornada, van perdre a casa 

contra el Sant Joan de Vilassar B, 

per un contundent 1 a 6.  

FUTBOL SALA | Primera

MONTORNÈS. María López, del Club 

Karate Montornès, va guanyar una 

medalla de bronze en la primera 

ronda de la Lliga Nacional de Ka-

rate absoluta, que va tenir lloc a 

principis d'octubre a Guadalajara. 

En aquest campionat també va 

participar la montornesenca Te-

resa López, a primera ronda. 

El campionat va disputar-se a 

porta tancada, sense públic. En 

la modalitat de kata, María Lópz 

KARATE TERESA LÓPEZ, DE 19 ANYS, TAMBÉ VA PARTICIPAR

María López es penja un 
bronze a la lliga estatal

va demostrar ser una de les mi-

llors del torneig i després de tres 

eliminatòries estava situada com 

al segona millor clasidficada, 

només per darrere  d'un campio-

na del Món com és Sandra Sán-

chez. La bona actuació de López 

va valdre-li per poder disputar 

un darrer combat per guanyar 

el bronze, imposant-se a la seva 

companyera de la selecció espan-

yola, Raquel Roy. 

ckm

BRONZE María López amb el bronze de la lliga estatal



dv, 16 octubre 202018 ESPORTS

cf mollet ueMOLLET. Enfilat a la banda o fent 

una cinta elèctrica. David Castro, 

de 22 anys, deixa el CF Mollet UE 

després de tota una vida dins el 

terreny de joc del Camp Municipal 

del Germans Gonzalvo. La falta de 

minuts amb David Parra ha provo-

cat que el davanter molletà pren-

gui la decisió de marxar del seu 

estimat Mollet, on va arribar quan 

només era un benjamí. 

David Castro és un dels pocs ju-

gadors que ha fet tota la formació 

al Mollet, des de benjamí fins al 

primer equip amb un total de 16 

temporades, sent fins i tot, capità, 

i un dels jugadors més importants 

de l'onze titular del primer equip 

amb els seus gols i assistències. La 

no convocatòria en el segon partit 

de la Primera Catalana, va precipi-

tar una decisió que li rondava pel 

cap a la pretemporada. "Vaig par-

lar amb el tècnic i em va dir que 

continués, que tindria la meva 

oportunitat. Però jo noto que no 

confia tant en mi, que no passa 

res, potser he de buscar més mi-

FUTBOL | Primera Catalana  EL MOLLETÀ, DE 22 ANYS, HA COMPLETAT 16 TEMPORADES AL CLUB PASSANT PER TOTES LES CATEGORIES

David Castro marxa del Mollet 

per falta de minuts de joc

EN JOC Una pilota dividida amb Castro, amb la samarreta molletana

nuts fora de casa", explica David 

Castro, qui admet que ha passat 

uns dies amb nervis: "Divendres 

passat vaig parlar amb el tècnic, 

i poc després vaig comunicar-ho 

al club. No volien que marxés 

però entenen la situació".

Castro va debutar fa sis tempo-

rades al primer equip de la mà de 

David Ortiz a la Primera Catalana, 

quan feia dos anys que estava al ju-

Competició

El CF Mollet UE ha demostrat contra 

el Rubí que sap remar amb el vent en 

contra. L'equip de David Parra va sumar 

un punt en un partit que perdia 0 a 3 al 

minut 28. Els gols de Nabil i Alexis Gar-

cia, va marcar un doblet, va permetre 

empatar el partit i sumar quatre punts 

en dues jornades. Pel que fa al Parets, 

va perdre el seu segon partit del que va 

de temporada al camp del líder, el Ma-

taró, per 3 a 0. Després de dues jorna-

des, els paretans no sumen cap victòria  

i han encaixat cinc gols. 

PRIMER EMPAT DEL 
MOLLET I SEGONA 
DERROTA DEL PARETS

venil de la Lliga Nacional. Ha vis-

cut el descens a la Segona Catala-

na i el premi del retorn a Primera. 

"La temporada que vam baixar, 

va ser el meu millor any. Era la 

referència i vaig marcar 11 gols. 

Vaig poder marxar a un altre 

equip, però, perquè sento els 

colors, vaig quedar-m'hi i quan 

vam assolir l'ascens l'any se-

güent va ser una immensa ale-

gria", recorda Castro, que explica 

que no s'havia imaginat mai que 

marxaria així del club: "He passat 

de ser un jugador important a 

jugar els minuts finals".

Al jove davanter no li falten 

ofertes, tot i que ell prioritza les 

que té a la Primera Catalana. "Ara 

hi ha una quinzena de dies que 

no competirem, he de rumiar", 

explica David Catro.  jl.r.b.

MOLLET. La futbolista Alèxia Pu-

tellas farà una nova aturada amb 

el FC Barcelona per disputar la 

pròxima setmana el partit classi-

ficatori per a l'Eurocopa amb Es-

panya. El combinat estatal rebrà el 

pròxim divendres a l'Estadi de La 

Cartuja, de Sevilla, a la República 

Txeca. Espanya lidera el grup C de 

la fasse prèvia amb 10 punts, els 

mateixos que la República Txeca, 

tot i que les espanyoles tenen un 

partit menys. La molletana estarà 

concentrada la setmana vinent. 

Internacional

Alèxia Putellas, 

al partit contra la 

República Txeca
fcb

ALÈXIA PUTELLAS

OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

Paella

Fideuà de marisc

Carns a la brasa

i molt més!

Vermuteria, tapes...

i ara també podreu 

menjar a taula 

els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 
RESERVA

C. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830
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BAIX VALLÈS. En la modalitat de 
llançaments del Campionat de 
Catalunya absolut, dos baixvalle-
sans van pujar al podi d'Igualada. 
El molletà Álex Sanchez, del Fent 
Camí Mislata i entrenador del CA 
Parets, va guanyar l'or en javelina 
i Ariadna Domínguez, del CA Mon-
tornès, va ser plata en pes de 4 kg. 

El llançador molletà participava 
en l'última competició de la tem-
porada, atípica i intensa, del 2020 
amb l'objectiu de guanyar. I així 
va ser, amb un sisè llançament 
de 65,93 metres, que li va valdre 
penjar-se l'or català, amb un mar-
ge d'un metre amb el segon, Juan 
Carlos de la Torre, de l'Hospitalet. 

L'atleta ha completat una tem-
porada plena de podis amb el 
subcampionat d'Espanya de clubs 
amb el seu club; el segon lloc amb 
Catalunya de l'estatal de federa-
cions autonòmiques i un quart lloc 
a l'estatal individual. "Aquest any 

el més important era guanyar 

i no la marca. He acabat molt 

Llançament  DOMÍNGUEZ, AMB 20 ANYS, LA MÉS JOVE 

Or d'Álex Sanchez en 
javelina i plata d'Ariadna 
Domínguez en pes

satisfet guanyant a Catalunya 

l'absolut", explica Sánchez, que 
de cara el proper any es posa com 
a repte superar el rècord català de 
73,88 metres, que va aconseguir 
Jordi Sánnchez, del FCB, el 2014. 
"La meva millor marca són 

73,27 metres, ho he d'intentar", 
admet. 

Pel que fa a la montornesenca, 
va aconseguir el segon millor re-
gistre en el llançament de 4 kg 
amb una distància d'11 metres i 
36 centímetres, a tan sols 60 cm 
de la campiona, Laura Redondo, 
del FC Barcelona. Es dóna la cir-
cumstància que Domínguez va ser 
la llançadora més jove de la final 
amb 20 anys. A més, va sumar un 
doblet de medalles perquè també 
va celebrar-se el Campionat de 
Catalunya sub-23 i la montorne-
senca va guanyar l'or en pes. 

En llanament de martell, en 
sub-23, Núria Gurri, de l'Atletisme 
Montornès, va guanyar una meda-
lla de plata.  jl.r.b. 

a.s.

ÁLEX SÁNCHEZ

ca mollet
MOLLET. Bea Cantero, de l'Atlètic 
Mollet, és un cas excepcional d'una 
atleta que en tan sols un any ja s'ha 
proclamat campiona dels 5.000 
metres marxa de Catalunya. L'atle-
ta va iniciar-se fa un any en aques-
ta modalitat atlètica i dilluns va 
proclamar-se campiona catalana 
a Igualada, als seus 28 anys. "Estic 

molt contenta per ser campio-

na, però, sobretot, pel procés 

que he fet fins a aconseguir-ho", 
explica l'atleta. 

La veïna molletana va córrer 
una primera cursa el 2017 a la 
Llagosta i des d'aleshores va con-
tinuar fent atletisme en pista. 
L'any passat va tenir l'oportunitat 
de provar la marxa i li va agradar. 
"No hi havia ningú que fes mar-

xa en la lliga i vaig decidir pro-

var. Em va agradar i aquesta és 

la meva primera temporada to-

talment centrada en la marxa", 
admet Cantero, que ja al gener va 
ser cinquena classificada del Cam-
pionat d'Espanya de 20 km marxa 
a El Vendrell. 

Durant el confinament, l'atleta 
no va modificar l'any competitiu 
i va seguir entrenant a casa."Al 

ATLETISME | Marxa  LA MOLLETANA GUANYA EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 5.000 METRES

Bea Cantero s'estrena en 
la marxa amb una victòria

PARETS. El nedador Miguel Luque, 
del CN Granollers, tornarà a com-
petir aquest cap de setmana. El 
nedador paretà ha estat convocat 
per la Federació Espanyola per 
disputar les Sèries Mundials de 
natació en la ciutat alemanya de 

Miguel Luque, convocat per 
disputar les Sèries Mundials

COMPETINT Mar Juárez durant el campionat català a Igualada

NATACIÓ | Internacional  EL PARETÀ ES PREPARA PER OBTENIR EL BITLLET PER ALS JJOO DE TÒQUIO

Berlín.
La competició es realitzarà en 

una de les piscines més ràpides 
del món, ja que al 2019 es van ba-
tre 43 rècords mundials. Aquesta 
competició s’havia de disputar al 
passat mes de juny i va ser ajor-

passadís feia tècnica i el que po-

dia. Ja a l'estiu, vaig tornar a les 

pistes i des d'aleshores he anat 

entrenant i he seguit millorant", 
recorda Cantero, que a Igualada 
va imposar-se amb un temps de 
26 minuts i 07,71 segons, amb un 
marge de 14 segons amb la sego-
na, Georgina Ruiz, del Palafrugell. 

La millor marca de la molletana 
als 5.000 metres marxa va ser a 
l'agost en un control competitiu, 

fent 25 minuts i 56 segons. "Estic 

molt contenta perquè veig que 

tinc capacitat de millora", diu 
Cantero, que tot just acaba la tem-
porada 2020 amb l'or català. 

Mar Juárez, als 5.000 llisos
Mar Juárez, de Montornès, no va 
participar als 5.000 metres marxa, 
tot i ser una de les referents, i va 
quedar  8a als 5.000 llisos amb un 
temps de 18 minuts i mig.  jl.r.b. 

nada a causa de la pandèmia de la 
Covid-19.

Els 19 nedadors del combinat 
espanyol, entre ells Luque, pas-
saran una prova PCR abans de 
viatjar a Alemanya, tal com esta-
bleix la normativa alemanya pels 
estrangers provinents d’Espanya.

El paretà segueix amb els seus 
entrenaments per intentar obte-
nir el bitllet pels Jocs Paralímpics 
de Tòquio 2021. 

atletisme montornès

ARIADNA DOMÍNGUEZ
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Por a la mort? (I)
Tot i que la por en sí mateixa no existeix, so-
lament és un pensament de l'ego, respecte, 
per exemple de la mort, hi ha un tant per cent 
molt alt de persones que manifesten sentir 
por vers ella. Potser tot depengui del concep-
te que cadascú tingui del què és la mort.

En el cas de considerar que després de la 
mort no hi ha res més, cap altre tipus d'exis-
tència, potser és lògic tenir-li respecte, però 
si acceptem que som energia i que l'energia 
no desapareix, sinó que es transforma, no 
serà coherent pensar que res s'acaba des-
prés de la mort?

Pensem que les cultures orientals, fidels 
a una educació basada en el desenganxa-
ment; és a dir, en l'aprenentatge de viure 
sense dependències i per tant sabent que és 
només una il·lusió creure que tenen o per-
den, molt al contrari de com som educats 
i eduquem en el món occidental, la mort 
s'entén com una etapa més de la vida. Els 
països d'Orient ensenyen a sentir que els 
fonaments del benestar interior i exterior 
és l'acceptació, el fluir, el no identificar-se 

amb l'ego i els seus enganys... Pel contrari, 
en les civilitzacions d'Occident, quasi res és 
ser, tot és tenir. Ens hem allunyat del que 
realment som i ens hem cregut el personat-
ge que hem creat, convençuts de que la feli-
citat significa afegir i no perdre res, amb la 
qual cosa veiem la mort com la pitjor de les 
pèrdues, com un final. 

La meva feina diària en consulta, em per-
met gaudir d'un bon termòmetre que me-
sura els nivells de pors, i més en concret, 
del grau de por a la mort. Moltes persones, 
de diferents edats i d'ambdós sexes, mani-
festen la seva por a mort. De fet, acostumen 
a desenvolupar una tendència a l'ansietat, 
l'angoixa, els atacs de pànic i la depressió, a 
banda d'un important nombre de trastorns 
psicosomàtics, en diferents circumstàncies: 
tenir cita amb algun metge per a una revi-
sió rutinària, saber d'algú a qui se li ha di-
agnosticat una malaltia, acompanyar a algú 
a un centre hospitalari, llegir un article so-
bre algun trastorn...
(Continuarà en l'edició de la setmana vinent)

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

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

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

Tot té un inici

Era un assolellat diumenge d'hivern. Havia 
sortit d'hora a comprar el diari. M'havia 
quedat sense cafè i això en feia sentir irri-
table. Caminava pels carrers silenciosos del 
meu barri, capficat en els meus pensaments. 
Quan passava per davant d'un portal, vaig 
sentir uns miols que semblaven venir de 
la bústia de la comunitat. M’hi vaig acostar 
i vaig mirar a l’interior. Es va fer un silenci. 
Uns diminuts ulls blaus em miraven fixa-
ment. Era una gateta preciosa. De seguida 
va tornar a miolar, demanant-me a la seva 
manera que la tragués d'allà. I això vaig fer. 

Vaig sortir corrent amb la gateta en bra-
ços fins arribar a casa. Una vegada enllà la 
vaig deixar estesa a terra. Mai havia tingut 
gats, només gossos. Sense saber què fer-ne, 
vaig tenir cura d’ella com si fos un d'ells. El 
temps i l'experiència van ensenyar-me que 
el temperament felí —com succeeix amb 
cadascuna de les espècies que habiten al 
planeta— té les seves pròpies singularitats 
i necessitats, les quals no s'assemblen res 
a les d’un gos —tot i que tots dos compar-
teixin la nostra llar i convisquem dia a dia 
amb ells.

Per aquella època un amic, Arthur, va 
escriure’m per dir-me que havia decidit 

deixar-ho tot enrere per dur a terme el 
seu somni: anar a l’Àfrica per defensar els 
elefants contra els caçadors furtius. Així 
va fer-ho, i tots dos vam col·laborar en una 
lluita que va perdurar en el temps, fins que 
va ocórrer alguna cosa que ho va canviar 
tot, de la qual en parlaré més endavant.

Aquest va ser l’inici, el meu baptisme de 
foc en el món animal. Després van arribar 
els llops, els grans felins, els tigres, lleons i 
altres... Des d’aquell moment vaig observar, 
vaig anotar, i hi vaig descobrir tantes coses... 

Sóc Fran J. Fradejas i des d’aquesta colum-
na em proposo compartir part de la meva 
experiència de tots aquests anys treballant 
amb animals, explicant-vos els seus secrets 
i engrescant-vos a observar el món que ens 
envolta amb una mirada pròpia i respectuosa 
amb la globalitat de l’existència de la qual en 
formem part.

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

Des d'aquesta columna em 

proposo compartir la meva 

experiència de tots aquests anys

treballant amb animals

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas
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CULTURA
Actuació local a la mostra de teatre de Sant Fost
La 41a Mostra de Teatre de Sant Fost, organitzada pel Segle XX, encara el 

tercer cap de setmana teatral. Els terrassencs Amics de les arts representaran 

dissabte (20 h) Les arrels, una obra on la protagonista aprendrà a lluitar contra 

el conformisme. Diumenge (18 h) serà el torn per al grup juvenil del Segle XX, 

amb Històries normals??, on predominen els gags de parella plens d'humor.

L'actriu molletana Alicia Lorente,

protagonista a 'La Corriente'

MOLLET. Dimecres de la setmana 

passada va arrencar a Eivissa el 

rodatge de la pel·lícula La Corri-

ente, dirigida per Jesús Lloveras i 

que compta amb l'actriu molletana 

Alicia Lorente com una de les tres 

protagonistes –els altres dos són el 

mateix Lloveras i Gonzalo Bouza–.

Aquest drama romàntic té lloc 

el juliol del 2020, l'estiu postconfi-

nament, en el qual tres joves d'una 

trentena d'anys coincideixen a 

Eivissa, on han anat a parar per 

retrobar-se amb si mateixos i per 

tirar endavant després d'haver pa-

tit situacions ben complicades. "El 

drama és el punt de partida i el 

que tenen ells tres en comú és la 

pèrdua", explica Lorente.

Els dos nois vénen de Madrid: un, 

el Carlos, ha perdut la filla i s'acaba 

de divorciar; l'altre, el Julio, fa set 

anys que va perdre el seu germà, 

qui es va suïcidar. Per la seva part, 

l'Alba –el personatge interpretat 

per l'Alicia–, ve precisament de Mo-

llet del Vallès i la seva pèrdua és el 

seu pare, mort en una residència 

a causa del virus. Ella arriba a l'illa 

per passar l'estiu amb la seva amiga 

Natalia, qui té una casa allí, i així me-

ditar si mudar-s'hi definitivament.

A Eivissa, els dos nois coneixeran 

l'Alba independentment i ella can-

viarà les seves vides per sempre. 

Lorente descriu el seu personatge 

com una noia "optimista" i "l'àn-

gel de la pel·lícula, és tot bondat 

i llum". Del film diu que traspua 

"una visió molt optimista i espe-

rançadora, tot i ser un drama". 

També destaca la imatge d'Eivissa 

que es vol donar: "No hi ha res de 

festa, sinó moltes postes de sol; 

els paisatges hi tenen molta im-

portància". De l'Eivissa postconfi-

nament, explica que "aquesta set-

mana seria el tancament de les 

discoteques, però no hi ha ningú. 

Les platges ara mateix són per a 

nosaltres".

Un procés "rapidíssim"
La Corriente s'ha gestat en uns pocs 

mesos. Lorente assegura que ha 

sigut un procés "rapidíssim": "El 

director va tenir la idea, la va es-

criure i va dir, 'la faig ja, perquè 

hi ha escenes d'aigua i s'ha de ro-

dar ara o serà impossible fer-ho'. 

L'aigua comença a estar freda 

ara, però està aguantant bastant 

el temps".

Quan li van trucar per avisar-la 

que era una de les tres candidates, 

la molletana es trobava a Madrid. 

"Ja m'havien vist treballar i al di-

rector el coneixia de l'Institut del 

Teatre. Tots dos vam fer l'Eras-

mus a Londres, però després 

no ens hem tornat a veure gaire 

més". Una setmana després, li van 

confirmar que era l'escollida per 

representar l'Alba i es va posar "a 

estudiar com a boja i a aprendre 

a tocar l'ukulele. He tingut tres 

setmanes per estudiar-ho".

Està previst que el rodatge a Ei-

CINEMA  LA SETMANA PASSADA VA ARRENCAR EL RODATGE A EIVISSA DE LA PEL·LÍCULA 'LA CORRIENTE', EN QUÈ ALICIA LORENTE REPRESENTA A L'ALBA

ALICIA LORENTE  L'actriu molletana és una de les protagonistes de 'La Corriente'

javi amoguan

vissa acabi el 30 d'octubre –també 

es faran algunes escenes a Barcelo-

na i Madrid posteriorment– i es pre-

veu que es pugui veure la pel·lícula 

a finals del 2021.

Acostumada a la inestabilitat
Per últim, pel que fa a com ha viscut 

el confinament, amb el consegüent 

tancament dels teatres i aturada de 

produccions artístiques, Lorente 

assenyala que "no va ser un xoc", 

ja que "els actors ja estem acos-

tumats a tanta inestabilitat". "En 

el meu cas, la frustració la vaig 

portar molt bé", assegura l'actriu 

molletana, qui sí que lamenta que 

va haver de cancel·lar la tempora-

da dels espectacles Troya –dirigit 

per Joan Maria Segura i estrenat al 

Teatre Nacional de Catalunya– i El 

mago de Oz –un xou de titelles al 

teatre Sojo Laboratorio de Madrid 

juntament amb l'actriu Yohana 

Yara–, així com de tots els rodatges 

que tenia pendents.    sergio carrillo

Homenatge virtual a l'Anna Villaescusa

La pandèmia no ha aturat el cinquè Festival Internacional de Música Memorial 
Anna Villaescusa Rebull (Sona Mollet), que enguany, això sí, s'ha hagut de 
celebrar de manera virtual i es va poder gaudir el cap de setmana passat a 
Vallès Visió i Ràdio Mollet. De divendres a diumenge es van emetre una vintena 
d'actuacions de jazz, de piano i de cambra que havien estat enregistrades. 
Hi va haver participants internacionals, però també artistes locals, com el 
conjunt vocal Estoc de Veus –a la imatge–, que van cantar Canción a Anna, de 
Daahoud Salim. "No hi havia un tema millor per fer en aquest festival", diuen 
des del cor, assegurant que "aquesta cançó ens recorda l'Anna, com estimava 
la música i ens fa estimar la música de la mateixa manera".

estoc de veus

MÚSICA  ESTOC DE VEUS VA PARTICIPAR AL SONA MOLLET

Refugis per a ratpenats
La biblioteca de Martorelles acollirà 

dijous (17.30 h) el taller Construïm 

un refugi per a ratpenat, a càrrec 

de l'associació Gestió Natural. Les 

inscripcions s'han de fer a Codetickets.
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L'actuació de titelles 'El monstre 
de colors', al Margarida Xirgu

MONTORNÈS. El teatre Margarida 

Xirgu acollirà dissabte (amb una 

doble sessió a les 17 h i a les 19 

h) l'espectacle de titelles, músi-

ca i colors El monstre de colors, a 

càrrec de les companyies Tutatis i 

Transeduca.

"El color groc vol dir que estàs 

content. El blau és la tristesa, 

el vermell és la ràbia, el negre 

la por, el verd... Quin embolic! 

Cada color representa una emo-

ció, però cal saber entendre-les 

per posar-les en ordre". Aquest 

és el plantejament de l'obra, que 

compta amb una posada en esce-

na plena de poesia visual i música 

que ajuda a connectar amb cada 

emoció.

L'espectacle –emmarcat en la 

programació Montornès Aixeca 

el Teló del darrer trimestre de 

l'any– està adreçat a infants de 2 a 

7 anys, té una durada de 45 minuts 

i un preu de 5 euros. Els tiquets es 

poden comprar a entrades.mon-

tornes.cat, on també es podran 

consultar les bonificacions dispo-

nibles.  

TEATRE INFANTIL  SERÀ DISSABTE AMB UNA DOBLE REPRESENTACIÓ A LES 17 H I A LES 19 H

ELS DOS TITELLES  Són les protagonistes de la representació

tutatis i transeduca

Adaptació teatral

Les companyies Tutatis i Transeduca 

han adaptat al teatre el conte homònim 

d'Anna Llenas, amb més de 300.000 

còpies venudes i traduït a 16 idiomes. 

Tutatis és una productora i distribuï-

dora d'arts escèniques amb més de 30 

anys d'experiència. Transeduca, per la 

seva banda, amb 20 anys de trajectòria, 

està especialitzada en la producció i 

programació de campanyes de teatre 

per a escoles i instituts. Més de 200.000 

alumnes veuen cada any obres seves.

EL CONTE D'ANNA 
LLENAS EXPLICAT
DES DE L'ESCENARI

MONTMELÓ. Aquest cap de setma-

na arrencarà la Setmana de la Gent 

Gran de Montmeló, que enguany 

porta tres activitats culturals dife-

rents que es desenvoluparan a la 

Sala Polivalent.

Dissabte a les 19 h hi haurà Pun-

to de Rocío, un espectacle musical 

interpretat per Dani Anglès (veu) i 

Masc Sambola (guitarra i arranja-

ments) on redescobrir les cèlebres 

cançons de Rocío Jurado.

Dimecres a les 18 h serà el torn 

per al bingo especial de la setmana 

de la gent gran.

Tot plegat clourà dissabte 24 

amb la comèdia teatral Un dia 

qualsevol, a càrrec d'Oriol Tarra-

son i la companyia Les Antonietes, 

on els protagonistes seran tres 

avis d'una residència.  

POPULAR  ARRENCARÀ DISSABTE AMB UN ESPECTACLE MUSICAL QUE RECORDARÀ ROCÍO JURADO

La pluja fa posposar les 
Jornades del Patrimoni
a aquest cap de setmana

MONTORNÈS / MONTMELÓ. Les pre-

visions de pluja del cap de setmana 

passat van fer ajornar una setma-

na les activitats emmarcades en 

les Jornades Europees de Patrimo-

ni de Montornès i Montmeló.

Aquest dissabte està prevista una 

visita guiada al recinte del castell de 

Sant Miquel, en la qual els assistents 

coneixeran els detalls de la present 

campanya d’intervenció arqueo-

lògica. Diumenge el protagonisme 

serà per a Mons Observans –com-

partit entre ambdós municipis–. A 

les 12 h, la companyia Aura Cultura 

hi representarà l’espectacle Mercat 

d’esclaus. Un comerciant d’esclaus 

arribarà a l’assentament per ven-

dre la seva mercaderia. Abans, a les 

11 h, qui vulgui podrà caminar per 

l’espai de manera guiada.

Per últim, Montmeló recorda-

rà dissabte (11 h) l'antiga fàbri-

ca Cucurny. Entre les activitats 

programades destaquen l’edició 

d’una publicació que recull imat-

ges gràfiques i textos explicatius 

de la història d’aquest bé d’interès 

cultural, i la presentació d’una pla-

ca commemorativa a càrrec de les 

autoritats locals. 

POPULAR  MONTMELÓ VA REBRE EL REGIDOR DE BURELA

concello de burela

DES DE BURELA  El regidor de Cultura amb l'homòloga de Montmeló i l'alcalde

Rebuda institucional

Malgrat que les activitats al voltant de 

l'antiga fàbrica Cucurny es van ajor-

nar per a aquest dissabte, el regidor 

de Cultura de Burela (Lugo) va assistir 

diumenge a l'Ajuntament montmeloní, 

ja que la Cucurny també va tenir una 

seu al municipi gallec des de princi-

pis del segle XX. L'objectiu de tots dos 

consistoris és recuperar la història 

d'aquesta empresa tan rellevant per a 

ambdues poblacions.

EL REGIDOR DE 
CULTURA DE BURELA 
VA VISITAR MONTMELÓ

Música i teatre en la Setmana 
de la Gent Gran de Montmeló

dissabte 17

diumenge 18

divendres 16

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

Continuarem amb aques-

tes temperatures sensi-

blement més baixes de les 

habituals per l’època, amb 

un matí fred i cel serè.

Intervals de núvols alts, 

més abundants a la tarda,  

amb temperatures que 

s’aniran  recuperaran lleu-

gerament.

La temperatura màxima 

pujarà ja clarament, mal-

grat la fresca de primera 

hora, amb cel serè i esta-

bilitat meteorològica.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 8 24ºC 18ºC 22ºC - 19 km/h SSW

DIVENDRES, 9 25ºC 15ºC 22ºC - 23 km/h SE

DISSABTE, 10 21ºC 17ºC 18ºC 15,6 27 km/h N

DIUMENGE, 11 20ºC 12ºC 17ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 12 23ºC 7ºC 19ºC - 21 km/h NNW

DIMARTS, 13 19ºC 11ºC 18ºC - 27 km/h ESE

DIMECRES, 14 18ºC 12ºC 14ºC 3 39 km/h ESE

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