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L'antiga Lefa, una nova 
pèrdua del patrimoni 
industrial de Mollet
L'Ajuntament ha declarat en ruïna els edificis històrics de la fàbrica 
a tocar de l'estació de França, que serà enderrocada per seguretat

MOLLET VALLÈS.  Un any i mig des-

prés de l'enderroc de part de l'edi-

fici de l'antic teatre del Tabaran 

vinculat a la Tenería, un altre ele-

ment patrimonial del passat fabril 

de la ciutat ha quedat sentenciat. 

La Junta de govern de l'Ajunta-

ment de Mollet aprovava dilluns 

declarar la ruïna econòmica, ur-

banística i tècnica de l’immoble 

de l'antiga fàbrica Lefa, propietat 

de l'Ajuntament, situat a tocar de 

l'estació de França (Mollet-Sant 

Fost), conformat per 9 volums, 

dos d’ells inclosos en el Catàleg de 

béns a protegir.

El mal estat de l'edifici ha con-

demnat l'immoble, vestigi del 

passat industrial molletà, que s'ha 

declarat ruïnós davant les "clares 

evidències de problemes es-

tructurals, que posen en risc la 

seguretat de l’edifici i que fan 

necessari l’enderrocament per 

motius de seguretat", apunten 

fonts municipals. De fet, fa uns 

mesos, l'Ajuntament instal·lava 

tanques com a mesura de segu-

retat després de detectar des-

preniments a la façana de l’antiga 

fàbrica.

En concret, la part del conjunt 

industrial que s'aterrarà corres-

pon a l'immoble del carrer Indús-

tria 1-5, que és la part protegida 

(vegeu plànol): l'edifici originari, 

que data de 1909, que és el de 

més alçada, i l'edifici adjacent, un 

magatzem més proper a la via de 

tren de la línia BCN-França, que 

data del 1912. Els diferents incen-

dis que ha patit l’immoble, el més 

gran el 2003 i el darrer al 2017, 

en serien les principals causes de 

l'estat actual de la finca, que va 

ser adquirida per l'Ajuntament, 

a través de l'empresa gestora del 

sòl i el patrimoni municipal, ales-

hores Promosol, el 2008 pel preu 

de 2.250.000 euros i quan l'antiga 

lefa estava immersa en un con-

curs de creditors que abocava la 

firma al tancament. D'aleshores 

ençà, aquesta part de la finca ha 

estat tancada i no ha tingut cap ús 

ni ha estat objecte de cap actuació 

de recuperació per part del go-

vern local. 

Una altra part del conjunt, la 

que es troba entre l'avinguda de 

Can Prat i el pont de vianants que 

travessa el Besòs i que no està 

afectat per l'enderroc, sí que ha 

tingut ús i s'ha destinat en els dar-

De serradora a pelleria, 
passant per farinera

La part que serà aterrada 

correspon als dos edificis

més antics i catalogats com

a béns locals a protegir

El conjunt industrial, adquirit

per l'Ajuntament el 2008, és 

un dels últims vestigis del

passat fabril molletà

L'edifici de l'antiga Lefa ha estat testimoni i pro-

tagonista del naixement de la indústria a Mollet. 

El 1891, els germans Moretó i Prat van traslladar 

a la ciutat la serradora familiar, fundada a Sant 

Martí de Provençals uns anys abans. La serradora 

s'instal·là just davant de l'estació de França, on 

disposava d'un apartador de ferrocarril propi. La 

proximitat a les vies del tren era essencial per as-

segurar la recepció de la matèria primera i l'ex-

pedició dels productes manufacturats, tal i com 

s'explica en l'article monogràfic sobre la Farinera 

Moretó publicat al volum 24 de la revista Notes. 

El 1895, els Moretó van iniciar la diversificació del 

negoci amb el muntatge d'unes moles per mol-

dre gra amb l'excedent de l'energia de la mà-

quina de vapor de la serradora. El 1909, la família 

Moretó va construir al costat de la serradora la 

primera farinera moderna, origen del que poste-

riorment seria Fills de Moretó SA. L'any 1918, però, 

i davant la impossibilitat d'ampliar la farinera allà 

on era, els germans Moretó i Riera van traslla-

dar el negoci davant l'estació de Mollet-Santa 

Rosa, emplaçament actual de la Farinera Mo-

retó. Posteriorment, i davant la proximitat de la 

Tenería Franco Española va formar part d'aquest 

conjunt industrial dedicat a la pelleria. 

TANQUES A LA FAÇANA Fa uns mesos l'Ajuntament perimetrava la façana del carrer Ind

EN PORTADA

notes / fills de moretó

ORÍGENS  Imatge de la Farinera Moretó a l'estació de França de Mollet

rers anys a espais per a entitats –

com una part de magatzem per a 

les colles de Morats i Torrats o per 

a Càritas.   

Protecció d'elements protegits

A l’acord de la Junta de Govern 

s’estableix, d’acord amb les nor-

mes urbanístiques vigents, que 

durant l’enderroc s’hauran de 

conservar tots els elements pro-

tegits que tècnicament sigui pos-

sible. Així, el Catàleg de béns a 

protegir indica que, respecte a 

l'estructura, s'haurien de mante-

nir els volums més significatius, i, 

pel que fa a la façana, també s'han 

de restaurar les dels edificis més 

significatius seguint la composició 

i formalització existent. A més, en 

el moment que es dugui a terme el 

desenvolupament urbanístic del 

sector, s’haurà de reproduir l’es-

tructura tipològica de l’edifici. 

En aquest sentit, segons tècnics 

municipals, malgrat s'enderroca 

tot l'edifici amb interès històric, 

"està prou documentat perquè 

pugui fer-se en un futur una rè-

plica amb façana i volumetria 

d’acord amb la tipologia origi-

nal de 1917, que no és l’actual", 

apunten. 

Pel que fa al planejament urba-

nístic, segons les normes vigents, 

el sector forma part del Pla de 

Millora Urbana PMU2- la Teneria, 

que té un sostre màxim edificable 

de 50.021 metres quadrats i el 

PROTEGITS Marcats en rosa els espais inclosos en el Catàleg municipal de béns a protegir de Mollet, que són els més antics 

100% s'ha de destinar a ús terciari.

Aquest dimecres, el Consell d’Ad-

ministració de Mollet Impulsa, propi-

etària de la finca, aprovava el projecte 

inicial d’enderroc, que haurà d'estar 

en exposició pública durant 30 dies. 

El pas següent serà l'aprovació defini-

tiva del projecte i la licitació dels tre-

balls d'enderroc, tot un procés que es 

preveu pugui culminar el març amb 

l'aterrament de l'antiga Lefa.

El projecte es basa en l'informe tèc-

nic que determina la ruïna tècnica, 

urbanística i econòmica, uns supòsits 

legals que, entre altres, es prenen en 

casos en què els edificis compten amb 
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TENERÍA VS ROCA UMBERT, DOS ESPAIS 
INDUSTRIALS AMB SORTS BEN DIFERENTS 
MOLLET. El passat industrial de la 

ciutat, molt vinculat al tèxtil, ha anat 

perdent presència en els darrers anys 

amb l'esfondrament d'edificis i espais 

emblemàtics com Can Fàbregas, on ara 

s'hi està aixecant una promoció d'ha-

bitatges, o l’antiga Tenería Moderna 

Franco-Española, un espai propietat 

dels bancs, on, de moment, encara si 

pot veure el gran solar buit deixat per 

la Pelleria. 

El 2007, la indústria pelletera, tot 

un emblema de la ciutat, tancava de-

finitivament les portes. El trist final, 

que acabava amb l'enderrocament del 

conjunt, era previsible davant múlti-

ples factors: les ocupacions i l'espo-

li d'elements del conjunt industrial, 

la deixadesa de la propietat davant 

la conservació de l’edifici i la manca 

d'agilitat de l’administració que no va 

posar fre a la degradació d'aquest pa-

trimoni, que es remuntava al 1897, quan 

Octavio Lecante fundà una indústria de 

pells a Mollet, que més tard passaria 

a ser la tristement desapareguda Te-

nería Moderna Franco-Española. Amb 

la construcció de l’autopista de Barce-

lona a Girona ja es van enderrocar uns 

primers edificis del conjunt de l’em-

presa. Però va ser a principis del segle 

XXI, i després del tancament, quan la 

degradació de l'espai es va accelerar 

i va acabar amb l'enderroc per estat 

ruïnós el 2010.

Una sort ben diferent és la d'un con-

junt industrial, també del passat tèxtil 

comarcal, que, gràcies a la interven-

ció de l'administració ha comptat amb 

una segona vida. Es tracta del conjunt 

Roca Umbert de Granollers, construït 

a la capital vallesana el 1904 i que s'ha 

laura ortiz

Fa uns mesos l'Ajuntament perimetrava la façana del carrer Indústria per alguns despreniments de la façana de l'edifici

EN PORTADA

convertit en  un projecte dedicat a les 

arts i a la comunicació. La fàbrica de-

dicada a la indústria tèxtil tancà defi-

nitivament l’any 1991, i fou adquirida 

per l’Ajuntament de Granollers el 1993. 

El 2002, el consistori granollerí reha-

bilità una de les naus per instal·lar-hi 

una escola-taller, el Centre Tecnolò-

gic i Universitari. El 2003 s’aprovà el 

Pla d’usos del Projecte Roca Umbert 

Fàbrica de les Arts, i a finals de 2004, 

el Pla Director Arquitectònic, tot un 

projecte que ha reconvertit l'espai in-

dustrial en un centre on, actualment, hi 

ha en funcionament una biblioteca, La 

Troca –un centre que acull nombroses 

entitats de cultura popular i tradicio-

nal–, espais d'assaig musical, d'arts i 

un taller d'artistes, el Centre de Crea-

ció i Difusió Musical NauB1 i un centre 

audiovisual, entre altres.

ajuntament de mollet

INTERIOR DE LA NAU L'espai es troba molt degradat i hi ha perill d'esfondrament segons els tècnics

Marcats en rosa els espais inclosos en el Catàleg municipal de béns a protegir de Mollet, que són els més antics 

un procés que es 

pugui culminar el març amb 

sa en l'informe tèc-

ruïna tècnica, 

nòmica, uns supòsits 

prenen en 

compten amb 

elements estructurals afectats que 

poden comportar perill d'esfondra-

ment i quan el cost de les reparacions 

per rehabilitar l'edifici supera la mei-

tat del valor d'una nova construcció 

de característiques similars. 

Davant l'anunci d'enderroc de l'anti-

ga Lefa, algunes veus han criticat la 

decisió del govern local. Ara Mollet 

ERC-MES ha emès un comunicat 

en què diu no veure amb bons ulls 

la mesura "pel que té de pèrdua 

de patrimoni municipal". El grup 

municipal recorda que la ciutat 

"ha perdut la totalitat del patri-

moni industrial  i no ha preservat 

aquesta part de la memòria en for-

ma d’edificis industrials històrics 

dels segles XIX i XX". "Són molts 

anys de deixadesa de l’edifici i 

de cap mesura per tal de conser-

var l’edifici", apunten. Per aquest 

motiu, el grup municipal demana 

que la fàbrica sigui reahabilatada 

i no sigui enderrocada.  "L’antiga 

fàbrica LEFA, patrimoni muni-

cipal, ha de ser un espai per al 

poble i per a les seves entitats, 

conclouen".  laura ortiz
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SOCIETAT
Canvis en els horaris de Rodalies Nou desfibril·lador a l'Escola Joaquim Abril

L’Ajuntament de Sant Fost ha instal·lat un nou desfibril·lador a l’Escola 

Joaquim Abril. Amb aquest, ja són 13 els desfibril·ladors instal·lats en 

centres educatius i equipaments. N’hi ha a l’Ajuntament, L’Ateneu, la 

plaça de la Vila, la Casa Bastinos, als pavellons 1 i 2, al  camp  de futbol, 

al CEM Can Lladó, a l’institut Alba del Vallès i a les dues escoles.

Els dies 12 i 13 de desembre, Rodalies de Catalunya modifica l'oferta 

habitual amb motiu de les restriccions de mobilitat vigents a Catalunya de 

forma coordinada amb el titular del servei. Els serveis Regionals prestaran 

la seva oferta al 50% i la línia R8 que comunica Martorell amb Granollers 

circularà el 50% de l'oferta habitual dels caps de setmana.

Ditecsa fa la descontaminació 
dels aqüífers afectats pel 
vessament tòxic de fa un any 
MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. Aquest 

divendres 11 de desembre es com-

pleix just un any de l'incendi de la 

planta de reciclatge de dissolvents 

i residus industrials, que la com-

panyia Ditecsa té al polígon de 

Can Bosquerons de Montornès. El 

sinistre va provocar el vessament 

de productes tòxics al riu, que van 

afectar greument l'ecosistema del 

Besòs i la seva llera. 

Dotze mesos després, els tèc-

nics són optimistes pel que fa a la 

recuperació del riu. "Les aigües 

superficials mostren una ten-

dència a la millora gràcies tam-

bé al temporal Glòria", explica el 

gerent del Consorci Besòs Torde-

ra, Albert Solà, qui afegeix: "Ens 

falta una nova primavera per 

fer net". Sobre les espècies, Solà 

apunta que, segons els estudis del 

pla de xoc que s’ha dut a terme 

per part de l’Agència Catalana de 

l'Aigua (ACA) i el Consorci Besòs 

Tordera i que va finalitzar a l’estiu, 

la millora es pràcticament total pel 

que fa al número d'espècies recu-

perades però admet que no s'ha 

tornat al nombre d'individus pre-

sents al riu abans de l'incendi.

Una altra de les conseqüències 

de l'incendi va ser la contaminació 

del aqüífers i pous més propers a 

la planta sinistrada. Després de 

l'episodi, que va provocar un gran 

impacte al riu i el seu entorn, el 

Departament de Territori i Soste-

nibilitat de la Generalitat i l'Agèn-

cia Catalana de l'Aigua (ACA) van 

requerir a l'empresa que portés 

a terme la descontaminació dels 

pous. "Ditecsa va contractar una 

empresa que ha muntat la ins-

tal·lació per poder fer aquesta 

descontaminació i des del Con-

sorci en farem el seguiment", 

apunta Solà. Dins el solar de Di-

tecsa, la firma d'enginyeria con-

tractada ha muntat unes instal·la-

cions que fan l'extracció de l'aigua 

d'aquests pous, que se sotmet a 

uns tractaments per eliminar-ne 

els dissolvents contaminants. "La 

recuperació s'haurà d'anar ava-

luant, no hi ha un calendari", diu 

el gerent del Consorci. Aquestes 

actuacions de descontaminació 

s’inclouen dins l’expedient de res-

ponsabilitat ambiental que gesti-

ona l’Oficina de Gestió Ambiental 

Unificada (OGAU) de Barcelona, i 

que va requerir a l’empresa el con-

trol de la zona i les actuacions im-

mediates de descontaminació.

Ditecsa també té previst dur a ter-

me la restauració d’un tram d'uns 

400 metres a la zona més propera a 

l’incendi, segons ha informat l'ACA. 

Per la seva part, el Consorci Besòs 

Tordera està enllestint el pla de con-

servació, restauració d’ecosistemes, 

biodiversitat i preservació de l’espai 

litoral i dels recursos hídrics.

Expedient sancionador 

La setmana passada, es feia públic 

que els Mossos ja havien acabat la 

investigació sobre el sinistre i que 

el cas es trobava en mans de la Fis-

calia de Medi Ambient, qui haurà de 

valorar si considera que hi va haver 

delicte ecològic. La via administra-

tiva, però, ha seguit el seu curs en 

paral·lel i, a hores d'ara, l'expedient 

sancionador del Consorci  Besòs 

Tordera, que reclamava a Ditecsa 

gairebé 800.000 euros pels danys 

ocasionats en el sistema de saneja-

ment, es troba en fase d'al·legacions.

A l'espera de la reconstrucció
La planta no ha recuperat la major 

part de l'activitat ja que l'incendi va 

afectar greument les instal·lacions, 

que s'han hagut d'enderrocar. Els 

treballs per aterrar tota la part afec-

tada ja s'han enllestit i ara l'Ajunta-

ment espera que l'empresa presenti 

MEDI AMBIENT L'EMPRESA DE RECICLATGE DE DISSOLVENTS HA ENDERROCAT GRAN PART DE LES INSTAL·LACIONS I S'ESTÀ A L'ESPERA DE LA SEVA RECONSTRUCCIÓ
l.o.

ENDERROC  Gran part de les instal·lacions s'han hagut d'aterrar

l.o.

A LA VIA PÚBLICA  S'estan fent les obres d'arranjament pels desperfectes

el projecte de reconstrucció. 

Les obres que sí que han comen-

çat són les de reconstrucció i repo-

sició de les destrosses que l'incendi 

va provocar en la via pública, on va 

quedar molt malmesa la il·lumi-

nació, els panots i el clavegueram. 

A principis de novembre, s'inicia-

ven les obres que tenen un cost de 

324.100 euros, que van a càrrec de 

Ditecsa. "Des del principi va haver 

una bona predisposició per part 

de l'empresa a col·laborar en tot 

allò que se li requeria", assegura la 

regidora de Medi Ambient de Mon-

tornès, Mar García, qui avança que 

les obres podrien estar acabades a 

finals de gener.   laura ortiz
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El Govern subvencionarà 1,7 milions 
en inversions municipals al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. La Comissió de Coo-
peració Local de Catalunya de la 
Generalitat aprovava a finals de 
novembre la resolució definitiva 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya (PUOSC) corresponent al 
període 2020-2024, que preveu una 
aportació de 250 milions d’euros a 
tot el territori per actuacions dels 
ajuntaments. En concret, dels pro-
jectes presentats pels consistoris 
baixvallesans, finalment, el Govern 
català n'ha aprovat una desena, que 
suposaran una injecció per a inver-
sió pública d'1.720.000 euros.

El pla es divideix en dues línies 
de subvencions: la primera està 
destinada a les inversions i la do-
tació màxima per municipi és de 
250.000 euros. En aquest cas, el 
projecte de millora integral del 
pavelló de la Riera Seca de Mo-
llet; l'ampliació de la residència 
Can Dotras de Montmeló; i la re-
ordenació de les construccions a 
l'entorn del Pavelló 1 de Sant Fost, 
han rebut la subvenció màxima de 
250.000 euros. 

La segona línia de subvenció és 
per a acció territorial a municipis 
petits i nuclis de població reduïda i 
la dotació màxima per municipi és 
de 120.000. En aquest cas, el pro-
jecte de l'Ajuntament de Santa Ma-
ria, que es va presentar a les dues 
línies, ha aconseguit el màxim en 
tots dos casos i rebrà una subven-
ció de 370.000 euros.

Amb el PUOSC 2020-2024, els 
ajuntaments i consells comarcals 
recuperen, després de 8 anys, el 
principal instrument de suport al 
món local. ❉

PARETS / MONTORNÈS. En el marc 
de la Caixa de Crèdit que impulsa 
la Diputació de Barcelona, la corpo-
ració ha concedit crèdits per valor 
de 375.000 euros als ajuntaments 
de Montornès del Vallès i Parets 
del Vallès per a diferents inversi-
ons. En el cas de Parets, el crèdit de 
175.000 euros ha de servir per fi-
nançar obres de reurbanització del 
barri antic. Pel que fa a Montornès, 
l'Ajuntament disposarà d'un crédit 
de 200.000 euros, que es dividirà 
en inversions en obres (93.400 €) 
i per a l’adquisició bens mobles 
(106.600 €). Aquests crèdits estan 
dins d'un paquet que la Diputació 
ha signat amb diversos municipis 
del Vallès Oriental i Occidental per 
un valor total d’1.093.265,23 euros. 

La Caixa de Crèdit és un instru-
ment de cooperació local que té 
l’objectiu d'atorgar crèdits als ajun-
taments, entitats municipals des-
centralitzades i mancomunitats de 
municipis per al finançament de 
noves inversions, el dèficit de finan-
çament en inversions executades i 
les operacions incloses en un Pla de 
Sanejament o Econòmic i Financer. 
Cada govern local pot demanar fins a 
200.000 € cada any, amb l’excepció 
dels municipis inferiors a 1.000 ha-
bitants, que podran superar aquest 
límit i sol·licitar l’import necessari 
per cobrir les seves necessitats de 
finançament. El tipus d’interès és al 
0%, amb una amortització màxima 
de 10 anys i una carència d’un any 
des de la data de concessió. ❉

ARQUES MUNICIPALS  L'EXECUTIU CATALÀ FA PÚBLIQUES LES AJUDES ALS AJUNTAMENTS ENMARCADES EN EL PUOSC 2020-2024

CONVIVÈNCIA  UN GRUP DE PERSONES QUE VA PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓ DELS AUTÒNOMS EL PASSAT 15 DE NOVEMBRE VAN INCREPAR EL BATLLE A CASA SEVA

La Diputació 
concedeix 
375.000 € en 
crèdits a Parets 
i Montornès

FINANCES

MONTORNÈS. Tots els grups muni-
cipals que integren el Consistori 
han aprovat per unanimitat una 
resolució de rebuig per l'asset-
jament que van patir l'alcalde i la 
seva família a casa seva el passat 
diumenge dia 15 de novembre, un 
cop acabada la concentració dels 
autònoms i comerços afectats per 
la restricció de la pandèmia.

La concentració, que va aplegar 
unes 300 persones davant l'Ajun-
tament, es va desenvolupar amb 
normalitat i fins i tot amb crides per 
part de l'organització perquè els 
participants no protagonitzessin 
cap acció "violenta". Amb tot, se-
gons exposa la resolució, un cop fi-
nalitzada la concentració, "un grup 

de persones, encapçalada per la 

persona convocant de la concen-

tració, van decidir desplaçar-se 

fins a la porta del domicili de l’al-

calde. Un cop allà, aquestes per-

sones van proferir greus insults 

i amenaces des del carrer adre-

çades a l’alcalde, provocant una 

situació de molta tensió a la seva 

família", explica el text.
Davant d’aquesta situació, en 

El Ple de Montornès rebutja 
l'assetjament patit per l'alcalde 
i la seva família al seu domicili

la resolució aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament es defensa el dret de 
persones i col·lectius a manifestar 
les seves queixes i reivindicacions 
"a través dels canals democrà-

tics, regulats per la nostra legis-

lació", apunta el manifest, en què 
també es vol deixar clar que sobre 
la reivindicació dels autònoms en 
la concentració "no són compe-

tents els ajuntaments".
La resolució també rebutja i 

condemna "rotundament aquest 

assetjament, com a comporta-

ment i actitud antidemocràtica, 

que atempta greument contra 

les institucions en general, i la 

municipal en particular, i contra 

els drets individuals i col·lectius 

de les persones". El Consistori 
també denuncia que aquests tipus 
d’atemptats contra la institució 
municipal són "pròpies d’acti-

tuds totalitàries que posen en 

greu risc la nostra democràcia, 

deterioren la convivència i la 

cohesió social, de manera irres-

ponsable. Per això mereixen el 

rebuig de tota la comunitat".
Per últim, amb l'aprovació de la 
resolució, tots els grups van ma-
nifestar la seva "plena solida-

ritat i suport a la persona i a la 

figura d'alcalde i a la seva famí-

lia. També donem suport a les 

mesures legals que s’empren-

guin enfront dels responsables 

d’aquests actes". 

Ajuntament Projecte Any
Pressupost 

subvencionable
Subvenció

Mollet del Vallès

Montmeló

Sant Fost de 

Campsentelles

La Llagosta

Parets del Vallès

Santa Maria de 

Martorelles

Martorelles

Montornès del 

Vallès

2024

2024

2022

2024

2020

2023

2022

2024

2022

2023

DENEGAT

DENEGAT

DENEGAT

975.360 €

998.602 €

805.500 €

338.050 €

216.096 €

450.000 €

1.294.877 €

1.240.806 €

111.156 €

494.346 €

250.000 €

250.000 €

250.000 €

125.717 €

151.267 €

370.000 €

76.849 €

120.000 €

77.809 €

48.416 €

Millora integral del pavelló de la Riera Seca 

i adaptació per al futur espai de convencions i 

congressos del Baix Vallès

Reforma i ampliació de la llar d'avis 

i centre de dia Can Dotras

Reordenació de les construccions de l’entorn 

del pavelló 1 i millora de la seva efi ciència 

energètica

Renovació de serveis i equipaments municipals

Interconnexió d’equipaments municipals 

i millora dels serveis públics

Millores en la urbanització del barri de 

Colomer i del nucli antic

Reforma integral del barri antic

Millora de la mobilitat mitjançant la 

implementació de projectes Smart City

Millora de l’efi ciència de l’enllumenat públic

Transformació de l'antic camp de futbol de 

Montornès Nord, 1a fase

Reurbanització del barri antic, 3a fase: carrers 

de Ferrer i Guàrdia i Aurora

Millora funcional i energètica dels edifi cis 

de l'ajuntament

Reforma i ampliació de l'edifi ci de l'ajuntament
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C/ Pompeu Fabra, 42 · Mollet del Vallès 
www.lallardentariel.com

20€
MENÚ INFANTIL

MENÚS NAVIDAD Y SAN ESTEBAN

TRABAJAMOS CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA HACEROS UNA ESTANCIA AGRADABLE

20

47€
IVA INCLUIDOAPERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS

 Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
 Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo, 

  Barrecha de Berberechos con olivas y Chips

PRIMER PLATO A ELEGIR
 Festival de Marisco con Gambas, Cigalas, Almejas y Mejillones Mariner
 Góndola de Piña natural rellena de Marisco con salsa Cocktail
 Maxi canelón de Pescado y Marisco con Velouté de Gambas
 Volcán de Huevos estrellados con virutas de Jamón Ibérico y lluvia de Foie Micuit
 Carpaccio de Gambas y Pulpo Marinado con Lima y Aceite de Oliva
 Escudella típica de la Terra amb Galets i Pilotetes
 Canelones de Rustido con Bechamel trufada y Queso Parmesano Gratinado

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA
 Ternasco de Aragón asado en su jugo con Patatas Panaderas
 Carn d’Olla tradicional con sus Garbanzos y su Col
 Carrilleras de Ternera asadas al Vino de Oporto sobre patatas Panaderas
 Pluma de Cerdo Ibérico a las Brasas
 Entrecot de Ternera de Vic en nuestras Brasas (salsas Roquefort o Pimienta verde)

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR
 Zarzuela o Parrillada de Pescado y Marisco
 Arroz Caldoso o Paella de Marisco con Bogavante

POSTRES SELECTOS DE FIESTAS NAVIDEÑAS Y CAVA BRUT NATURE
 Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría
 Degustación de Dulces Típicos Navideños

RESERVAS: 
93 570 05 46 
607 699 912

PREGUNTA POR 

NUESTRO MENÚ 

DE AÑO NUEVO!
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El programa per arranjar habitatges de gent 
gran depenent actuarà a 10 pisos de Mollet
MOLLET. L’Ajuntament, a través 
del Programa d'Arranjament 
d'Habitatges de la Diputació de 
Barcelona, està duent a terme ac-
tuacions a 10 llars de la ciutat on 
viuen persones de més de 65 anys 
per ajudar-les a adaptar els seus 
domicilis a les seves necessitats. 
El pressupost per a les actuacions, 
que compten amb el suport econò-
mic i tècnic de la Diputació, és de 
20.790 €.

Aquest programa s’adreça a 
persones de més de 65 anys en 
situació de dependència i té la fi-
nalitat de promoure l'autonomia 
personal i millorar la qualitat de 
vida d’aquest col·lectiu. L’objectiu 
és actuar al domicili per a garan-

SERVEIS SOCIALS L’AJUNTAMENT PARTICIPA EN EL PLA ADREÇAT A LA GENT GRAN QUE PROMOU LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Montornès aporta més de 55.000 euros a 
entitats que ajuden famílies vulnerables
MONTORNÈS. Des de fa uns anys, 
els Serveis Socials del consistori 
col·laboren amb diverses associ-
acions que destinen subvencions 
a famílies vulnerables. Enguany, 
han donat suport a les associacions 
in via, REIR i Probitas per destinar 
recursos a veïns i veïnes en situació 
de risc social amb una quantia total 
aportada que supera els 55.000 €.

Segons expliquen fonts del Con-
sistori, els convenis signats entre 
l’Ajuntament i les entitats del ter-
cer sector han seguit vigents aquest 
2020, amb noves aportacions a 
partir de l’estat d’alarma declarat 
el març amb la crisi de la Covid-19. 
És el cas de l’entitat in via, que, a 

partir d’un conveni signat el 2019 
i de manera bianual, dóna suport 
econòmic a famílies monoparen-
tals i/o que han viscut situacions de 
violència que presenten dificultats 
en el moment de pagar el lloguer 
del seu habitatge. Enguany un total 
de 14 unitats familiars han rebut 
18.000 euros en ajuts.

També, per cinquè any consecu-
tiu, l’Ajuntament ha obtingut una 
subvenció de 12.000 euros a través 
de l’Associació Recursos Educatius 
per la Infància en Risc (REIR). La 
quantia permetrà fer front al paga-
ment de subministraments d’aigua, 
electricitat i gas (4.631 euros apro-
ximadament), tractaments odonto-

ELS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS HAN COL·LABORAT AMB LES ASSOCIACIONS REIR I PROBITAS

tir les condicions d’accessibilitat, 
seguretat, higiene, habitabilitat i 
eficiència energètica mínimes dels 
habitatges.

Mitjançant aquest programa, la 
Diputació de Barcelona dona su-
port econòmic als ajuntaments, 
per a la realització de petites re-

formes d'adaptació funcional i per 
a la instal·lació d'ajudes tècniques 
als habitatges. També posa a dis-
posició assessorament i suport 
tècnic al llarg de tot el procés.

Millores d'accés i seguretat
Els tipus d'intervencions són di-
verses. Per exemple, als banys s'hi 
fan obres per afavorir l'accessibili-
tat i facilitar la higiene personal. A 
les cuines, les intervencions estan 
orientades a millorar les condici-
ons de seguretat i facilitar les ac-
tivitats de la vida diària.També es 
fa actuacions complementàries de 
millora de l'eficiència energètica 
dels domicilis i s'hi instal·len aju-
des tècniques . 

arxiu

MILLORES  Les actuacions contemplen afavorir l'accessibilitat al bany

lògics per a 11 infants i joves (6.600 
euros) i despeses sanitàries i oftal-
mològiques per a 7 famílies (746,27 
euros). Les ajudes s’emmarquen en 
el programa de subvencions que 
el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat 
destina a entitats del tercer sector.

Un any més, l’entitat Probitas ha 
cobert la totalitat de les despeses 
del menjador RAI-ESO, ubicat a les 
dependències de l’Institut Vinyes 
Velles. A més, al llarg del curs, els 
Serveis Socials gestionaran un to-
tal de 25.000 € que destinaran als 
centres de primària per comple-
mentar els ajuts de menjador del 
Departament d’Ensenyament. 

Inici de la campanya 
"Els seus drets en joc"
MOLLET. Sota el títol Els seus drets 

en joc, dimarts 1 de desembre es va 
posar en marxa la campanya per 
recollir mes de 1.300 joguines no-
ves que la delegació de Creu Roja 
al Baix Vallès distribuirà entre les 
famílies que pateixen situació de 
dificultat econòmica.

Suspesa l'ordre de 
desnonament a Mollet
MOLLET. El desnonament de la famí-
lia molletana amb cinc fills convo-
cat per aquest dimecres va quedar 
suspès de nou. Amb tot, des de la 
Plataforma d'Afectats per l'Habi-
tatge de Mollet anuncien: "Segui-

rem vigilant fins que tinguem 

una solució per la Nadila". 

MOLLET DEL VALLÈS

01/12 Bienvenido Calderon Ronda 62 anys

05/12 Antonio Fernández Vidal 87 anys

07/12 Juana Soriano Carmona 77 anys

PARETS DEL VALLÈS

04/12 Ana Ramon Oliveras 84 anys

05/12 Jose Moreno Méndez 60 anys

05/12 M.Teresa Delgado Dutrem 71 anys

LA LLAGOSTA

02/12 Alberto Alcazar Begueris 65 anys

04/12 Felipe Olivares Sánchez 93 anys

06/12 Miguel Vicente Cánovas 87 anys

07/12 Alma Maria Muñoz Duran 49 anys

MONTMELÓ

07/12 Feliciano Barrero Barrero 70 anys

SANTA PERPÈTUA

02/12 Maria Gloria Plana Farré 94 anys

06/12 Vladimir Kanchev Kanchev 53 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

MEDI AMBIENT

Concentració a 
Mollet en defensa 
del Calderí
MOLLET. Entitats, organitzacions 
i col·lectius de Mollet han decidit 
concentrar-se el pròxim dimarts 
15 de desembre, davant l'Ajunta-
ment de Mollet per demanar que 
s'aturi la proposta per urbanitzar 
el Calderí. Els convocants de la ini-
ciativa consideren que "preservar 

un Calderí agrícola només serà 

possible amb la participació de 

tots i totes" i per aquest motiu de-
manen a la ciutadania que s'uneixi 
a la concentració durant la qual es 
llegirà un manifest i es lliuraran les 
signatures per aturar "el darrer 

atemptat mediambiental i social 

que amenaça la nostra ciutat". 
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Pressupostos Generals de l’Estat 
al Vallès Oriental 

- 3 remodelacions d'estacions a la R3: 

    Parets del Vallès, Granollers, La Garriga 

- Desdoblament de la R3 de Parets a La Garriga

- Eliminació dels Peatges de l'AP7 a tota la comarca

- Inversió de 3 milions d'€ per l'estació intermodal 

de La Llagosta

#CatalunyaNecessitaUnCanvi
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Desmantellen una plantació 
de marihuana a Sant Fost

SANT FOST Agents dels Mossos 

d’Esquadra de la comissaria de 

Mollet del Vallès van detenir l’1 de 

desembre tres homes i una dona 

per un delicte de tràfic de drogues 

i un altre de defraudació de fluid 

elèctric, ja que el grup tenia una 

plantació de marihuana il·legal 

connectada a l’electricitat fraudu-

lentament.

Els agents van rebre l’avís a 

través de l’Ajuntament que s’ha-

vien rebut queixes d’una possible 

plantació de marihuana al carrer 

Montblanc de la localitat i van dur 

SUCCESSOS  ELS MOSSOS VAN INTERVENIR 743 PLANTES DE MARIHUANA I 23 QUILOS DE CABDELLS, ALGUNS D'ELLS JA ENVASATS

MOLLET. La Policia Municipal va 

tancar cautelarment dissabte un 

bar que superava en més del doble 

l’aforament permès per les restric-

cions imposades per la Covid. A 

l’establiment la Policia Municipal 

va detectar que l’aforament es tro-

bava sobrepassat en més del doble 

del permès i amb el suport i col·la-

boració d’efectius dels Mossos d’Es-

quadra van aturar l’activitat, van 

desallotjar el local fent fora tota la 

clientela i van procedir a realitzar 

una inspecció de l’establiment.

A la inspecció realitzada, a banda 

de denunciar el responsable del lo-

cal per incompliment el límit d’afo-

rament establert en espais tancats 

del 30%, es van detectar d’altres 

infraccions, com ara consumir a la 

barra del local, no respectar la dis-

tància entre les taules, fumar a l’in-

terior del local, entre altres infrac-

cions administratives relacionades 

amb la seguretat del local i condi-

cions higiènic- sanitàries.

Multes de fins a 60.000 euros
Davant l’incompliment greu o molt 

greu de les mesures adoptades per 

fer front a la situació de crisi sani-

tària, una vegada comprovat el risc 

de contagi i risc per la salut indivi-

dual i col·lectiva, es va procedir al 

tancament cautelar del local. Entre 

les diferents infraccions detectades, 

es tracten algunes d’infraccions 

greus, que poden ser sancionades 

cada una d'elles amb una multa de fins a 60.000 euros, i es poden 
acordar sancions accessòries com 

la suspensió o prohibició temporal de l’activitat i arribar fins i tot a la 
clausura del local.

La policia va aixecar tres actes 

més a bars del centre per no respec-

tar els criteris de tancament de les 

terrasses i les distàncies.  

La Policia de Mollet 
tanca un bar amb 
més del doble de
l'aforament permès

mossos

EL LABORATORI La plantació desmantellada comptava amb una stança preparada per al cultiu i la distribució

a terme una investigació pel vol-

tant de la casa que va confirmar 

aquests fets. Els agents van loca-

litzar les quatre persones investi-

gades que sortien i entraven de la 

casa i que feien una forta olor de 

marihuana. Aquestes persones a 

més, duien 2.370 euros repartits 

entre ells i substàncies a sobre. 

Davant d’aquests fets, van quedar 

detinguts per un delicte de tràfic 

de drogues.

A banda, es van contactar amb 

la companyia de llum i el tècnic 

va confirmar que la casa tenia una 

connexió fraudulenta per evitar 

que el consum es comptabilitzés 

al comptador de la companyia i 

que l’import defraudat superava 

els 20.000 euros.

743 plantes de marihuana
A’endemà, els agents van fer una 

entrada al domicili dels detinguts 

i van localitzar una habitació i una 

furgoneta que contenien en total 

743 plantes de marihuana, que dis-

posava d’un sistema elèctric i un 

sistema de refrigeració professio-

nal d’alta qualitat. A més, van loca-

litzar en dues altres estances un la-

boratori molt sofisticat per al cultiu 

i 23 quilos de cabdells, alguns d'ells 

envasats al buit.  

MOSSOS, POLICIA NACIONAL I POLICIA LOCAL VAN INSPECCIONAR DIVENDRES I DISSABTE DIVERSOS BARS I VAN DETENIR DUES PERSONES 

Operatiu policial davant 
les queixes veïnals per 
inseguretat a Montornès
MONTORNÈS. Un operatiu conjunt 

de Policia Local, Mossos d'Esquadra 

i Policia Nacional el cap de setmana 

a Montornès es va saldar amb dos 

detinguts i gairebé una cinquantena 

d'identificats. Segons han informat 

els Mossos, l'operatiu conjunt es 

va organitzar per tal de donar res-

posta a les queixes veïnals de mo-

lèsties i inseguretat. "Molts veïns 

de Montornès van manifestar el 

seu malestar davant les conduc-

tes incíviques, baralles i consum 

de substàncies al voltant de dife-

rents locals de la ciutat", apunten 

fonts de la policia catalana. Es van 

realitzar quatre entrades i inspec-

cions a bars les nits de divendres 

i dissabte. Els cossos van realitzar 

fins a 47 identificacions i la Policia 

Nacional va detenir dues persones 

per incompliment de la llei d'es-

trangeria, és a dir, en situació irre-

gular. També es van aixecar dues 

propostes de sanció a dues perso-

nes per no portar la mascareta. De 

les inspeccions efectuades entre di-

vendres i dissabte, una es va donar 

a la zona del carrer Palau d'Ametlla 

amb rambla Balmes, on la setmana 

anterior es va registrar una baralla, 

que va acabar amb dos detinguts.

Precisament, en l'àmbit de la se-

guretat, el govern local ha anunci-

at que està treballant en una nova 

àrea que "complementarà la tas-

ca de la Policia Local amb nous 

professionals que intervindran 

en les qüestions lligades a la 

convivència en les comunitats 

de veïns", avançava l'alcalde en el 

darrer butlletí municipal. 
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L'INS Vinyes Velles i l'escola 
Mogent, guardonades amb el 
premi Escoles Verdes 2020

MONTORNÈS / SANT FOST. L'institut 

Vinyes Velles i l'escola Mogent de 

Montornès han estat guardonades 

amb el premi Escoles Verdes 2020.  

Sengles centres, acreditats amb el 

distintiu d'Escoles Verdes, han 

obtingut el guardó en la categoria 

de treball en xarxa pel projecte 

El tresor del camí fluvial, elaborat 

conjuntament.

L'activitat duta a terme ha estat 

una gimcana que els estudiants 

de 2n d'ESO del Vinyes Velles van 

preparar per als alumnes de 2n de 

primària de l'escola Mogent per 

tal de donar a conèixer "el patri-

moni cultural, de com era abans 

aquest camí fluvial i la seva flora 

i fauna", explica la Cristina Gras, 

mestra de l'escola Mogent.

 Un cop feta la gimcana els alum-

nes de primària van elaborar un 

informe que van entregar a l'Ajun-

tament, en el qual es van indicar 

les zones més deteriorades, es van 

fer propostes de neteja i d'incor-

poració de papereres, així com de 

repoblar amb espècies autòctones 

algunes zones del camí. 

El jurat dels premis va valorar 

de la proposta el fet que els alum-

nes hagin estat el vehicle dels seus 

aprenentatges, la vinculació amb 

l'entorn, el treball en xarxa dels dos 

centres, el vincle curricular i compe-

tencial del projecte i la seva propos-

ta comunicativa, segons va exposar 

la periodista i presentadora dels 

guardons, Eli Carnicé qui va interve-

nir a l'acte de forma telemàtica.

Més de 850 centres a Catalunya
L’acte d'entrega dels guardons 

es va celebrar aquest dijous a les 

12h de forma telemàtica i també 

presencial des de l'institut Vinyes 

MEDI AMBIENT HAN ESTAT PREMIADES PEL PROJECTE CONJUNT "EL TRESOR DEL CAMÍ FLUVIAL"

La Plataforma de 
la sanitat demana 
aparcaments 
rotatoris a l'Hospital
MOLLET. Des de la Plataforma en de-

fensa de la sanitat pública del Baix 

Vallès han presentat als diferents 

grups municipals un seguit de de-

mandes perquè es puguin debatre 

en el ple dels pressupostos de Mo-

llet. Entre elles, sol·liciten conver-

tir les zones blaves del voltant de 

l'Hospital en aparcaments rota-

toris amb gratuïtat de 2 hores per 

a pacients i usuaris; destinar una 

quantitat econòmica per ajudar a 

les persones en situació de vulne-

rabilitat que no es puguin costejar 

la salut bucodental i que l'Ajunta-

ment cedeixi terrenys públics per 

a la construcció d'un centre d’ur-

gències d'atenció primària (CUAP),  

així com  una  residència. 

Campanya solidària
per conscienciar de 
l'ús de mascaretes 
homologades
PARETS. La companyia paretana 

Manly Interlinings ha impulsat una 

campanya benèfica per conscien-

ciar sobre l'ús de les mascaretes 

higièniques reutilitzables homo-

logades. Els beneficis obtinguts 

es destinaran a la Fundació REIR. 

L'objectiu de la campanya és fer 

prendre consciència sobre la im-

portància d'utilitzar una mascare-

ta higiènica reutilitzable homolo-

gada, ja que segons assenyalen: a 

banda de protegir a les persones de 

la difusió del virus, amb aquestes 

mascaretes es té cura del planeta 

i també es protegeixen els llocs de 

feina de proximitat. Per la campa-

nya s'ha creat una edició solidària 

de mascaretes #protegex3. 

La situació de l’Hospital de Mo-

llet s’ha mantingut estable la dar-

rera setmana pel que fa a la xifra 

d'ingressos, amb 19 pacients al 

centre sanitari, dos menys que la 

setmana anterior, segons dades 

de la Fundació Sanitària Mollet. 

Aquestes xifres han permès man-

tenir l'obertura reduïda de visites 

d’acompanyants a l’àrea d’hospi-

talització anunciada la setmana 

anterior.

Amb tot, des de l’hospital, es de-

mana "molta prudència" de cara 

a les pròximes festes, amb l’objec-

tiu de mantenir aquestes xifres en 

tot el territori del Baix Vallès. La 

darrera setmana a l’hospital s’han 

donat 15 altes, amb un total de 876 

acumulades, i tres defuncions, una 

més que fa una setmana.

Mentre que tot i que les dades 

epidemiològiques a Granollers no 

acaben de millorar, l'Hospital de la 

ciutat manté la tendència a la baixa 

de pacients ingressats positius de 

la Covid-19, iniciada a mitjans de 

novembre. Aquest dimecres hi ha-

via 46 pacients positius ingressats, 

14 menys que fa una setmana i ha 

hagut de lamentar dues defuncio-

ons , amb un total de 174. 

Cotinua el descens 
d'ingressos per 
Covid als Hospitals  

SALUT A MOLLET HI HA 19 PACIENTS AMB COVID I A GRANOLLERS 46

Educació

En el marc de la 17a trobada d’Escoles 

Verdes celebrada aquest dijous també 

es van acreditar els 65 centres educa-

tius que reben aquest distintiu per pri-

mera vegada, tres dels quals del Vallès 

Oriental - l'Escola Bressol Municipal El 

Petit Roure de Sant Fost, l'INS Manolo 

Hugué de Caldes de Montbui i la llar 

d'infants municipal l'Avet Blau de Vall-

gorguina -.

EL PETIT ROURE DE 
SANT FOST JA ÉS 
ESCOLA VERDA

generalitat

L'ACTE  Va comptar amb la presència dels consellers d'Educació i Territori

Velles on van comparèixer els 

consellers d'Educació, Josep Bar-

galló, i de Territori i Sostenibilitat, 

Damià Calvet. Ambdós consellers 

van destacar l'excepcionalitat de 

la celebració d'enguany, marca-

da per la pandèmia i van agrair la 

feina feta per totes les escoles, tant 

les de nova incorporació com les 

ja existents en la xarxa que supera 

els 850 centres a tot Catalunya.

"Aquesta pandèmia ens de-

mostra l'enorme relació de 

la salut amb el medi ambient. 

Sense un medi ambient sa, no 

podem estar sans nosaltres", re-

marcava el conseller de Territori.

Mentre que el conseller d'Edu-

cació, Josep Bargalló, subratllava: 

"Aquest acte ens ha demostrat 

que ens ha recordat més que 

mai la importància de la soste-

nibilitat".  
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado 

jicarnero@cgcabogados.net

Durant l’any 
2021 les juntes 
de socis podran 
celebrar-se 
de manera 
telemàtica

A conseqüència del Covid-19 
es va aprovar la possibilitat 
que les juntes poguessin cele-
brar-se per videoconferència o 
conferència telefònica múlti-
ple fins al 31 de desembre de 
2020. Doncs bé, aquesta pos-
sibilitat s’ha ampliat a tot l’any 
2021.
En aquest sentit, cal recordar 
que no és necessari que els 
estatuts prevegin aquesta pos-
sibilitat. No obstant això, s’han 
de complir dos requisits:
• Que totes les persones que 
tinguin dret d’assistència dis-
posin dels mitjans necessaris.
• Que el secretari de la junta re-
conegui la identitat dels assis-
tents i així ho indiqui a l’acta (la 
qual s’ha de remetre immedia-
tament a les adreces de correu 
electrònic).
A més, s’ha d’indicar a la con-
vocatòria que la reunió es ce-
lebrarà per aquest sistema, 
explicant-se la manera d’iden-
tificació i altres passos per ac-
cedir a la reunió per videocon-
ferència.

Els pressupostos estatals inclouen 
més de 3 milions per a l'estació 
intermodal de la Llagosta
LA LLAGOSTA. Els pressupostos 
generals de l'Estat del 2021, apro-
vats dijous passat al Congrés dels 
Diputats, preveuen una partida 
de més de 3 milions d'euros per la 
construcció de la futura estació in-
termodal de la Llagosta. Una apos-
ta pel territori, que suposa, segons 
l'alcalde llagostenc, Óscar Sierra: 
"un pas endavant" per posar en 
marxa "projectes que benefici-

aran l'economia del país i que 

tants llocs de treball generarà 

quan s'acabi desenvolupant".
L'alcalde va fer aquestes decla-

racions, divendres passat al matí a 
la plaça Antoni Baqué de la Llagos-
ta, acompanyat dels alcaldes de 

Mollet, Josep Monràs i de Montme-
ló, Pere Rodríguez, així com  de la 
regidora socialista de Martorelles, 
Mari Carmen Villarrazo i d’Arnau 
Ramírez, diputat socialista al Con-
grés.

"Des d'una perspectiva co-

marcal, aquests són uns bons 

pressupostos perquè contem-

plen un seguit d'inversions que 

els nostres pobles i ciutats fa 

anys que reivindiquen", va ex-
pressar Ramírez qui va explicar 
que entre aquests projectes pre-
vistos hi ha el desdoblament de 
l'R3 entre Parets i la Garriga i la 
supressió dels peatges de l'AP-7 
que passen per la comarca. Ramí-

rez també va voler fer èmfasi en el 
caràcter social dels nous comptes 
estatals: "Aquests són uns pres-

supostos molt importants do-

nat la crisi que vivim i que han 

tingut el principal objectiu que 

ningú quedi enrere. Això vol dir 

que 7 de cada 10 euros són per 

polítiques socials".
En aquest sentit també es va 

expressar la regidora socialista a 
l'Ajuntament de Martorelles, Mari 
Carmen Villarrazo: "Esperem que 

aquests pressupostos arribin 

als ajuntaments que són al cap 

i a la fi, aquells que fan les polí-

tiques socials que més de prop 

arriben als ciutadans". 

SUPRAMUNICIPAL  ENTRE LES INVERSIONS TAMBÉ S'HI TROBA EL DESDOBLAMENT DE L'R3

LUIS RAMOS

POLÍTICA

Luis Ramos pren 
possessió del 
càrrec de regidor

MONTORNÈS. Luis Ramos Dorado 
ja ha pres possessió del càrrec 
com a nou regidor de l'encara ac-
tiu grup municipal Més per Mon-
tornès. Ramos ho va fer en el ple 
de dijous passat en què va prome-
tre el càrrec per imperatiu legal. 
Ramos substitueix així l'exregi-
dora Irene Egea Llamas, qui va 
renunciar al càrrec per motius 
personals en el ple del passat 5 de 
novembre. En la seva intervenció, 
Ramos agraïa la benvinguda, re-
cordava la tasca feta per la seva 
predecesora i apuntava que la 
seva voluntat és "treballar i in-

tentar estar a l'alçada". 

arxiu

El Suprem anul·la el 
tercer grau de Turull

El Tribunal Suprem ha anul·lat el 
tercer grau del paretà Jordi Turull 
i dels altres vuit polítics indepen-
dentistes empresonats per l'1-O 
en considerar-lo "prematur". Els 
magistrats també els deneguen 
l'aplicació de l'article 100.2, que 
els permetia sortir alguns dies tot 
i estar en segon grau, per la seva 
"falta de connexió amb un pro-

cés de reinserció".  

SANT FOST. Independents Units per 
Sant Fost (IUSF) va decidir deixar 
sobre la taula l'únic punt de l'ordre 
del dia del ple convocat divendres 
de forma extraordinària a petició 
seva, a l'espera de comptar amb un 
informe preceptiu de la secretaria 
del consistori i un cop obtingut, 
debatre el punt en un nou ple. La 
decisió es prenia després de gaire-
bé una hora de sessió plenària.

El ple que es va fer de forma 
telemàtica, tenia com a únic punt 

de l'ordre del dia el compliment, 
en relació amb la regidora tràns-
fuga M. José Sánchez, dels efectes 
de la sentència 1401/2020 de 26 
d'octubre de 2020, del Tribunal 
Suprem.

IUSF prenia la decisió després 
de la intervenció del regidor de 
Sant Fost En Comú Podem, Alber-
to Bastida, qui va emplaçar a la 
formació local a retirar el punt i 
esperar els informes jurídics que 
des del mateix partit de l'oposi-

ció s'havien requerit, però que en 
paraules del mateix secretari de 
l'Ajuntament, no han pogut ser 
preparats a temps per aquest ple 
per motius de salut i també per 
"complexitat" d'alguns dels as-
pectes a tractar.

Tot i quedar el punt sobre la tau-
la per debatre's en un pròxim ple, 
l'alcalde, Carles Miquel, recordava 
que quan es va nomenar Sánchez 
es va fer via decret i tenia uns ter-
minis de recurs, però que ningú en 
va interposar cap, per la qual cosa 
va subratllar: "Són ferms a tots 

els efectes". Miquel i també Bas-
tida van fer esment a què la sen-
tència fa referència a una regidora 
d'una altra població valenciana i 
que per tant aquesta és ferma per 
aquell Ajuntament en concret.  

S'ajorna el ple a petició 
d'IUSF per suspendre el 
sou a la regidora Sánchez 

GOVERN EL PARTIT SANTFOSTENC VA DEIXAR SOBRE LA TAULA EL PUNT A L'ESPERA D' UN INFORME
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LABORAL  EL COMITÈ D'EMPRESA ARRIBA A UN ACORD AMB RAMCON, GESTORA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

La plantilla de neteja de les 
escoles i equipaments de Mollet 
desconvoquen la vaga

MONTCADA / LA LLAGOSTA. La plan-

tilla de TE Connectivity ha aprovat 

per majoria absoluta les condicions 

de l'ERO presentat a la totalitat de 

la plantilla -324 treballadors i tre-

balladores- per al tancament de la 

planta de Montcada i Reixac, rela-

cionada directament amb la indús-

tria de l'automoció.  El cessament 

de l'activitat serà a finals d'abril 

de 2022. Pel que fa a les prejubila-

cions, seran amb antiguitat míni-

ma de 15 anys (a 31 de desembre 

de 2021): de 55 a 58 anys, al 80%; 

entre 59 i 60 anys, al 85%; entre 61 

i 62 anys, al 90%. Les indemnitza-

cions de 60 dies per any treballat, 

amb un màxim de 50 mensualitats. 

L'acord també preveu un pla de re-

col·locació i un pla de reindustrialit-

zació per desenvolupar mitjançant 

comissió de seguiment. ❉

MOLLET. Les treballadores de la 

neteja de les escoles de Mollet han 

arribat a un acord amb la compa-

nyia Ramcon, per desconvocar la 

vaga indefinida que havia comen-

çat dilluns de la setmana passada. 

L'acord arribava després de la re-

unió que l'empresa i representants 

dels treballadors i les treballado-

res van mantenir dijous passat.

"Ens han reconegut com a co-

mitè i també han inclòs les nos-

tres vacances dins el calendari 

laboral amb alguns dies de des-

cans per Nadal i Setmana San-

ta", explica la presidenta del Co-

mitè d'empresa, Beatriz Tortola.

Aquests acords van ser comuni-

cats a tota la plantilla i divendres al 

migdia, el comitè va ratificar-lo per 

majoria. Segons Tortola, l'empresa 

i les treballadores s'han emplaçat a 

"començar de 0", una relació que 

diuen es va iniciar "amb mal peu" 

ECONOMIA
Premi a la transparència a GrifolsTaller de restauració per a persones amb diversitat funcional

Grifols, multinacional especialitzada en el sector 

farmacèutic i hospitalari, ha rebut el premi a la 

millor comunicació de temes relacionats amb 

la transparència, que concedeix el Col·legi de 

Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

La xarxa Lismivo, que coordina el Consell Comarcal, ha posat en marxa un taller de restauració 

de petit mobiliari per a persones amb diversitat funcional, per oferir aprenentatge laboral a 

aquests usuaris. La iniciativa es fa en col·laboració amb el projecte Rnova, que desenvolupa el 

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, i consisteix en la comercialització de 

productes de segona a mà a través de les entitats de la xarxa Lismivo.

BAIX VALLÈS. L'atur als municipis 

baixvallesans manté la tendència 

al descens registrada els darrers 

mesos. Segons les dades de l'Ob-

servatori-Centre d'Estudis del 

Vallès Oriental, el passat mes de 

novembre es va tancar amb una 

lleugera davallada de les xifres de persones inscrites a les o�icines de 
treball del Baix Vallès. En concret, 

les persones a la recerca de feina 

eren 8.098, 67 menys que el mes 

d'octubre, una xifra que suposa 

un descens del 0,82% respecte al 

mes anterior. Segons l'Observato-

ri, la taxa d'atur al Baix Vallès va 

ser del 13,35%.

Per municipis, Mollet és la 

població on, en nombres abso-

luts, més s'ha reduït el nombre 

d'aturats. El novembre es van 

comptabilitzar 35 persones més 

ocupades, que deixa en 3.635 les 

persones en situació d’atur i una 

taxa de desocupació del 14,01%.

Gairebé tots els municipis re-

gistraven un descens, excepte la 

Llagosta, que juntament amb Mon-

tornès encapçalen el llistat com les 

poblacions amb taxes més eleva-

des d'atur al Baix Vallès. Per con-

tra, Parets i Sant Fost són les que 

registren uns índex més baixos.

Pitjors dades que fa un any
Tot i el descens, la comparati-

va amb les dades d'ara fa un any 

mostren una variació amb un in-

crement notable de l'atur respec-

te a fa un any. Al Baix Vallès, la 

variació respecte al novembre de 

2019 és d'un 12,47% més de de-

socupats.

El mes de novembre va tancar al 

Vallès Oriental amb 25.565 perso-nes aturades registrades a les o�i-
cines de Treball. Respecte al mes 

d'octubre, suposa un descens del 

-0,66% (170 persones aturades 

menys). Respecte a la situació de fa 

un any, el nombre d’aturats aquest 

mes de novembre representava, a 

la comarca, un increment en 3.752 

persones més registrades a l’atur, 

la qual cosa suposa un increment 

de vora del 17,20%.

Pel que fa al conjunt català, inte-

ranualment continua la tendència 

de moderació en el ritme de crei-

xement de l’atur registrat a Catalu-

nya, amb un increment del 24,3%; 

i 94.566 persones aturades més 

que al novembre de 2019. ❉

OCUPACIÓ  EL MES PASSAT ES TANCAVA AL BAIX VALLÈS AMB UN TOTAL DE 8.098 ATURATS COMERÇ  LA BOTIGA OBRIA AL DESEMBRE DE 2010

LABORAL  ERO PER A TOTA LA PLANTILLA, 324 PERSONES

Decathlon acumula 
quatre milions de visitants 
en els deu anys a Mollet

Acord pel tancament 
de TE Connectivity

MOLLET. El desembre de 2010, la �irma francesa Decathlon obria a 
Mollet la seva botiga més gran a Catalunya. D'ençà d'aquella ober-
tura, l'establiment ha comptabi-

litzat 4 milions de visitants. "Es 

compleixen 10 anys des que el 

projecte Decathlon Mollet de 

Vallès veia la llum amb ganes i 

il·lusió convertint-se en la boti-

ga més gran de la companyia a 

Catalunya. En aquests 10 anys 

de treball i diversió a la banda 

dels esportistes de la zona no-

més podem estar agraïts per la 

con�iança dipositada. Esperem 

seguir sumant moments junts 

molts anys més", assenyala Iván de Luque, director de Decathlon 
Mollet.

Actualment, l'establiment comp-

ta amb articles de més de 150 dis-

ciplines esportives entre la botiga �ísica i el canal en línia i 85 treba-
lladors, que assessoren els clients 

en la seva experiència de compra. 

Segons dades de la marca, entre 

els esports més practicats pels va-

llesans i visitants de la botiga mo-

lletana destaca el senderisme, la 

natació, o esports d'equip com el 

futbol i el bàsquet. ❉

L'atur baixa moderadament al
novembre i se situa en el 13,3%, 
un 12% més que fa un any 

per tractar la resta de demandes 

pendents per part del personal. 

En aquest sentit, aquesta setmana 

estava previst que es constituís un 

Comitè de Salut Laboral.

Tot i l'acord, un sector de la 

plantilla ha mostrat amb un es-

crit el seu malestar per la vaga 

amb què es mostren en "total 

desacord". "Som una majoria 

les que pensem que no s'havia 

d'haver arribat a aquests ex-

trems, i menys en la situació 

sanitària actual, perquè ens 

consta que l'empresa ha donat 

diverses propostes i que amb 

diàleg es podia haver arribat 

igualment a l'acord a què s'ha 

arribat", apunten. Aquest grup 

considera "desproporcionada" 

l'actuació del comitè i afegeix 

que "és completament injust 

acusar l'ajuntament, quan tot-

hom sap que quan l'anterior 

empresa Expertus va deixar de 

pagar-nos es va fer càrrec del 

pagament". 

Per altra banda, des de l'Ajun-

tament de Mollet del Vallès cele-

bren que, després de les reunions 

mantingudes amb i per totes les 

parts, "es posi fi a la vaga, espe-

cialment en aquests moments 

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

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

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

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

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP
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Parar atenció a què pensem
Avui proposo reflexionar sobre aquesta veueta 

interior que tots tenim connectada permanent-

ment i que no acostuma a aturar-se de forma 

espontània. Sense l’aprenentatge de diferents 

estratègies, com tècniques de relaxació física 

i mental, meditació, PNL..., difícilment podem 

aconseguir ni controlar-la, ni redirigir-la.

El denominador comú a tot mecanisme per 

reeducar la veu interior, és la importància de 

l’autoconsciència. Però en una societat com 

l’actual, on tot és córrer, estrès, tenir tot el 

temps ple i, el pitjor, voler fugir de veure com 

estem realment, a banda de tot el que genera la 

Covid-19, connectar amb la consciència per tal 

de mantenir un monòleg intern positiu, reque-

reix d’una intenció i d’un entrenament.

Com bé diu Daniel Goleman, la nostra realitat 

cognitiva (els nostres pensaments), els cons-

truïm moment darrere moment. I que aquesta 

obra d’arquitectura que anem fent cada dia, per 

una banda depèn de la nostra capacitat d’aten-

ció i per altra té el poder de crear les nostres vi-

vències. Si vivim sense estar atents, perquè ens 

dediquem només a fer cap a fora, per tal d’evitar 

topar-nos amb nosaltres mateixos i amb algun 

tema que potser cal solucionar, el contingut 

mental que doni voltes i més voltes dins del 

nostre cap, difícilment serà dirigit des d’una tria 

lliure. Tot el contrari, serem esclaus d’una espi-

ral mental que no controlarem en absolut.

Ens cal observar cap a on va la nostra aten-

ció i per què escull aquella direcció. I quan ens 

adonem de la seva dispersió, cal assenyalar-li el 

camí adient i beneficiós, en funció del que volem 

i/o necessitem en cada moment. L’autoconsci-

ència és un focus de llum que si el connectem 

al corrent elèctric; vull dir, al nostre ésser espi-

ritual, a la nostra saviesa interior, el camí de la 

vida serà guiat des de nosaltres, sense córrer els 

perills de viure havent perdut el nord.

La nostra ment conscient ha de ser guiada 

des de la nostra tria, i més sabent que hi ha 

una altra ment inconscient, que va a la seva i 

escull sense demanar-nos permís. En aquest 

sentit, és molt recomanable iniciar un procés 

de Teràpia Psicoanalogista, a través del qual 

conèixer quins són els pilars de la nostra es-

tructura emocional. Ens hem de fer càrrec 

de nosaltres, però sense atenció per connec-

tar-nos amb la nostra consciència.

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

Renova Interiors, 25 anys de treball 
en equip, gratitud i constància
Gratitud, constància i treball en equip serien 

les tres paraules que destacaríem d’aquest 

any de celebració pels 25 anys. Per Renova 

Interiors celebrar 25 anys significa compen-

sació i fruit de l’esforç diari que fa cada un 

dels nostres integrants. A més, ha sigut un 

any molt inestable, ple de reptes, dificultats 

i de moments durs per a tots. Per tant, ce-

lebrem amb més alegria que en mig de tot, 

puguem seguir endavant. 

Cada membre de l’equip té un paper fo-

namental i sense la lluita diària i la ràpida 

capacitat d’adaptació de cada un d’ells no 

hauria estat possible. Vivim en una època de 

constant canvi tecnològic, noves tendències i 

maneres de treballar i s’ha d’estar completa-

ment adaptat si es vol sobreviure. 

El nostre valor afegit i el que ens fa ser es-

pecials és que som una empresa molt famili-

ar, propera al client, i que realment treballem 

dur per complir la nostra paraula i donar 

un bon servei. Sense cada un dels nostres 

clients la nostra feina no tindria cap sentit 

i per tant, els hi devem molt.

RENOVA INTERIORS

c. Via Ronda, 75, tenda 3, Mollet 

Tel. 93 57 08 311

L’APARADOR

DE LA SETMANA
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OPINIÓ

La història de Mollet se sustenta en un passat agrícola que més tard va donar 

pas a una indústria pròspera amb factories importants al territori, que, a més 

de formar part de la vida de molts veïns de la ciutat que hi van treballar, també 

estaven integrades en el paissatge molletà. La Tenería Franco Española o 

Can Fàbregas són alguns dels noms del passat que només deixaran la seva 

empremta en el record de la memòria col·lectiva, ja que, malauradament, el 

temps i la manca de voluntat per mantenir-les en peu ha fet que, a poc a poc, 

vagin desapareixent. Una de les darreres pèrdues va ser part del Tabaran i ara 

el torn és per a un altre edifici històric que donava la benvinguda al visitant 

que arribava a la ciutat per l'estació de França, la Lefa, la que va ser la primera 

farinera dels germans Moretó a la ciutat, més tard també lligada a la història 

de la pelleria. La ciutat perd així un altre dels trets distintius que arrelaven en la 

societat fabril i que, tot i ser propietat municipal, no ha comptat amb l'interès 

suficient de l'adminstració per mantenir-la amb una segona vida. 
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eia molt de temps que esperàvem 
que la Comissió Parlamentària de 
seguiment dels acords del Pacte de 
Toledo arribessin a un acord, atès 

que havia i hi ha massa soroll respecte a la vi-
abilitat del Sistema Públic de Pensions i de la 
Seguretat Social. En aquesta ocasió cal dir, que 
s’ha recuperat un nivell de consens polític que 
no es donava des de l’any 2003 i que ha possi-
bilitat el recolzament pràcticament del 80% 
de la representació parlamentària.

El Congrés de Diputats ha avalat les 21 re-
comanacions que ha proposat la Comissió 
Parlamentària del Pacte de Toledo per refor-
çar les pensions ja que proporcionen la su-
ficiència i sostenibilitat al Sistema Públic de 
Pensions i que garanteixen l’increment de les 
pensions amb referència de l’IPC. No així pel 
que fa al Factor de Sostenibilitat que va impo-
sar el PP en la reforma de 2013 i que no ha si-
gut objecte de cap recomanació per part de la 
comissió Parlamentària i de no revisar-se la 
norma entraria en vigor l’1 de gener de 2023.
Un dels aspectes més importants de les reco-
manacions, és el rebuig a  la substitució del sis-
tema de repartiment per altre de capitalització 

Pensions i el Pacte de Toledo

F

i és reafirmen els principis del sistema: univer-
salitat, unitat, solidaritat, igualtat i suficiència.
També dins els acords s’insisteix de nou en 
que la financiació del sistema de la Seguretat 
Social ha d’adequar-se a la naturalesa de la 
protecció, de manera que les prestacions no 
contributives es financin mitjançant aporta-
cions de l’Estat. És a dir, que les cotitzacions 
socials deuen ser destinades exclusivament a 
finançar prestacions contributives, sense per-
judici d’aportacions de l’Estat que pugui fer en 
la seva condició de garant del sistema. Tot això 
permetrà l’eliminació d’una part important 
del dèficit que s’atribueix al Sistema Públic de 
Pensions i també la comissió parlamentària 
recomana garantir el reequilibri financer de 
la Seguretat Social no més tard de 2023.

Un altre element és apropar l’edat efectiva 
de jubilació a l’edat legal sense recórrer a el 
retard generalitzat de l’edat de jubilació. En 
aquest sentit CCOO venim defensant la ne-
cessitat de revisar els coeficients reductors 
actualment en vigor, des de  la perspectiva 
de l’equilibri financer i a més, establint una 
formula progressiva que reconegui l’esforç 
contributiu de totes les carreres de cotització.
Podem dir que les pensions a través del Pac-
te de Toledo han recuperat l’enfortiment i 
la garantia de continuïtat i aquest és un pas 
important davant aquells sectors mediàtics i 
polítics que han vingut defensant que el mo-
del era insostenible i que calia altre model on 
el sector privat tingues un paper destacable.

Amb governs menys èpics i més 
pràctics a Catalunya estaríem en

 millors condicions d'assolir un futur
 més proper a allò que seríem 

si fóssim un estat 

cabava l’anterior columna amb 
un esbós de diagnòstic i amb 
una síntesi de remei a un mal de 
Catalunya compatible amb crisi 

d’identitat "[...] ens trobem no pas amb una 
nació catalana reconeguda arreu per la seva 
identitat, sinó amb una desballestada Ca-
talunya que s’allunya d’ella mateixa. Retor-
nem a la plaça dels orígens: Progrés, Virtut i 
Amor. No ens cal més".

Entrem-hi. La pertinença a un Estat for-
tament nacionalista i centralista i amb una 
legislació que constreny el desenvolupa-
ment dels valors que ens identifiquen com a 
nació; el procés de globalització que sostreu 
identitat als països que s’hi veuen afectats; la 
incapacitat i manca de voluntat dels darrers 
governs catalans d’aprofitar escletxes que 
permet la legislació, usant el pes econòmic, 
social i polític de Catalunya i la capacitat de 
lluita dels catalans, expliquen, a parer meu, 
la situació actual de desgavell de Catalunya i 
de pèrdua d’identitat.

Penso que amb governs menys èpics i més 
pràctics estaríem en millors condicions d’as-
solir un futur més proper a allò que seríem si 
fóssim estat. Haver anat "a la nostra" quan la 
crisi econòmica del 2008/2010 i, ara mateix, 
repetir-ho en l’enorme crisi humana, social 
i econòmica que un virus ha evidenciat i 
multiplicat, però no pas creat, ens ha portat 
–també amb la nostra responsabilitat– a do-

A

IDENTITAT I 
INDEPENDÈNCIA

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

lor, empobriment, desconfiança en el futur, 
desprestigi  i divisió.

Suara, en aquest temps dolorós –que vo-
luntat, treball i solidaritat podrien esme-
nar– què és Catalunya? Quins són els seus 
signes/valors d’identitat? Què ens aplega i 
ens fa sentir membres d’una mateixa comu-
nitat? Com podem definir aquesta comunitat 
que som tots? En aquest marc de comunitat 
i identitat líquides, què vol dir independèn-

cia?  Més de la meitat dels ciutadans de Cata-
lunya no opten per la independència, l’Estat 
Espanyol no en vol saber res, Europa no farà 
cap pas a favor –aspectes penals a part–, la 
resta de potències ni saben ni contesten. 

¿En aquest espai/temps d’incomprensió, 
de soledat i d’inoportunitat, hem de gastar 
tanta i tanta energia social i humana per a 
un objectiu ara mateix inassolible i que fora 
d’aquí només té admirables suports sim-
bòlics? Per què no aprenem a anar "partit a 
partit"? Per què no deixem de pensar que ja 
estem jugant la final, si encara queden tres 
quarts de lliga?  Si avui ja estem carregats de 
targetes grogues i, al menys nou, de verme-
lles, com acabarem el partit? Sabem a què 
juguem?

Per compartir

om a les portes de Nadal i hi ha 
una remor de fons que ens diu 
que les coses no acaben d’anar 
bé. Sembla que no l’acabem 

d’entendre i que no som capaços d’identifi-
car-ne les paraules, els clams. Ens molesta 
i no la volem sentir, perquè si l’escoltéssim 
hauríem de fer canvis, canvi d’inèrcies. És 
com quan el cos t’avisa i et diu para, però 
li neguem la paraula, ignorem els missat-
ges d’aquesta veu incòmoda que ens vol fer 
aturar a pensar. Semblaria que pensar és un 
luxe que no ens podem permetre. Pensar i 
reparar. I si no reparem emmalaltim.

Fa temps que hi ha una sensació com-
partida que el nostre món està malalt, no 
gaudeix de bona salut física ni mental.  Pel 
carrer m’he aturat a parlar amb veïnes i 
m’ha impactat les vegades que ha sortit en 
les nostres converses la paraula tristesa. I 
he sentit una remor de tristesa col·lectiva. 

S

REMOR DE FONS

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

Fa pocs dies algú em va dir “el planeta s’està 
rebel·lant”. Diuen que en poc temps el nivell del 
mar pujarà  considerablement i em va venir al 
cap la imatge del mar escopint-nos tot el que 
hi hem abocat. I he sentit una remor de natu-
ra enfadada. Les prioritats pateixen un estat de 
confusió, encadenades a interessos poc comuns 
en benefici de pocs. Seguim la inèrcia que ja co-
neixem, que ens dona una falsa seguretat i ens 
fa perdre en un munt de paranys. Sense ado-
nar-nos de quants enganys ens autoinfringim. 
Perquè ens volem vestir amb els millors vestits 
però ens oblidem de respirar, volem arribar als 
cims més alts i ens oblidem de caminar. 

Aquests dies haurem de seguir restriccions, 
imposades però necessàries i tristes i ens en-
tristim de debò quan pensem que no podem fer 
res per millorar la nostra tristesa i som només 
subjectes passius. Potser és un bon moment  
per ser actius canviant inèrcies, pensar ara més 
que mai en respirar i caminar sentint el nostre 
alè, les nostres passes i els batecs d’aquest pla-
neta que ens avisa que es vol rebel·lar.

XAVIER
HERNÁNDEZ

Secretari General de CCOO de la 

Federació de Jubilats i Pensionistes 

Vallès Oriental Maresme
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LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia ha 

pujat fins a la quarta posició del 

grup 2A, de la Segona Divisió es-

tatal, després de guanyar dimarts 

el partit ajornat contra la Penya 

Esplugues B, per 4 a 2. Les llagos-

tenques mostren una millora en 

el seu joc i, sobretot, en l'aspecte 

golejador, amb vuit gols en dos 

partits, perquè dissabte passat 

van empatar contra el líder, l'Ei-

xample, per 4 a 4.  

Les de Javier Ruiz pugen fins al 

4t lloc i estan empatades amb el 

tercer classificat, l'AECS L'Hospi-

talet, amb 11 punts, tot i que les 

llagostenques encara tenen un 

partit pendent contra el cuer, l'At-

lético Mercadal. Líder destacat és 

FUTBOL SALA | Segona Divisió  TANCARÀ LA PRIMERA VOLTA

El CD la Concòrdia venç la 
Penya i puja al quart lloc

ESPORTS

Una vuitantena de participantsS'obren les inscripcions de l'Open de Nadal de billar
El 1r RallySprint RACC Circuit de Barcelona-

Catalunya ha tancat les inscripcions amb 

una vuitantena de participants. La prova 

es disputarà el proper dissabte 19 de 

desembre en l'asfalt vallesà. 

L'Endroit ha obert les inscripcions de la primera edició de l'Open de 

Nadal, que es preveu disputar els dies 26 i 27 de desembre. El campionat 

es jugarà per parelles amb un sistema d'eliminació directa des de vuitens de �inal. En la normativa, s'exigeix puntualitat entre els participants per 
complir amb la limitació horària o es penalitzarà amb la pèrdua de punts.  

MOLLET. El DM Group Mollet es 

tornarà a vestir de curt per dis-

putar un partit oficial de la Lliga 

d'EBA després de gairebé un mes 

del seu últim partit. L'equip de Jo-

sep Maria Marsà ha encadenat un 

partit ajornat contra el CB Quart 

-previst pel 23 de gener- i dues 

setmanes de descans competitiu. 

El rival dels molletans serà el CB 

Granollers, dissabte al Pavelló 

Plana Lledó, sense públic. 

L'últim partit del CB Mollet va 

tenir lloc el 14 de novembre a la 

pista del CB Consell, assolint una 

victòria de mèrit contra un filial 

de la LEB Or, per 59 a 69. El con-

junt molletà ha guanyat els dos 

partits que ha disputat perquè es 

va estrenar en aquesta temporada 

atípica amb victòria contra el Lli-

çà d'Amunt, per 58 a 51. El tercer 

partit dels molletans en la cate-

goria estatal tornarà a ser contra 

un equip vallesà, en aquesta oca-

sió el Granollers, també nouvin-

gut aquesta campanya a la Lliga 

d'EBA. 

L'equip baixvallesà i els de la 

capital vallesana es van veure les 

cares a la fase regular de la Lliga 

BÀSQUET | Lliga EBA  L'ÚLTIM PARTIT DELS DE MARSÀ VA SER EL 14 DE NOVEMBRE A MALLORCA

Catalana d'EBA, a l'octubre, amb 

victòria lluitada dels de Mollet, 

per 63 a 73, amb un pletòric Javi 

Rodríguez, que va anotar 20 punts 

amb un total de quatre triples.

EL CBG amb una victòria
El CB Granollers de Ricard Ven-

tura arriba al derbi vallesà amb 

un balanç de dues derrotes i una 

única victòria, que va tenir lloc en 

l'últim partit contra el CB Consell, 

per 86 a 78.   jl.rodríguez b. 

El DM Group Mollet reprèn la 
Lliga d'EBA un mes després

arxiu

la concòrdia

EN JOC Un partit de l'equip llagostenc a Castelldefels

l'Eixample, amb 14 punts, que la 

setmana passada no va poder do-

blegar a la Concòrdia, en un partit 

intents. De fet, les blavetes van 

empatar fins a dues vegades el 

duel, amb el 0 a 2 i el 2 a 4. El com-

promís contra el filial de la Penya 

Esplugues va ser més plàcid. 

El pròxim partit de la Concòr-

dia serà a la pista del Ripollet, que 

ocupa el penúltim lloc amb cinc 

punts i encadena sis partits sense 

guanyar perquè l'únic triomf va 

ser a la primera jornada contra el 

cuer, el Mercadal (1-11). Aquest 

serà l'últim partit de la primera 

volta de la competició. 

Últim partit contra Mercadal
L'equip de Ruiz jugarà el compro-

mís contra l'Atlético Mercadal el 

19 de desembre, a casa, que aco-

miadarà el 2020.  jl.r.b. 

EN JOC  Un dels moments del derbi vallesà de l'octubre a Granollers

RIPOLLET - CD LA CONCÒRDIA 

Dissabte, 12 – 16.30 Ripollet

CB MOLLET - CB GRANOLLERS

Dissabte, 12 – 18 h Mollet

Tecnificació

Diego Ocampo, entrenador de la Lliga 

d'ACB amb el Saragossa, participarà al 

Campus de tecnificació del CB Mollet, 

previst del 28 al 30 de desembre, amb 

un preu de 80 euros. 

DIEGO OCAMPO, DE 
L'ACB AL CAMPUS
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montrailMONTORNÈS. El Club Atletisme 
Montornès ha obert una nova sec-
ció de muntanya, que des del pas-
sat setembre ja suma una vintena 
d'atletes inscrits. El club montor-
nesenc inicia la secció de trail, sota 
el nom de Montrail que dirigeix 
l'atleta Elias Resina, de 45 anys. 
L'objectiu del nou grup d'entrena-
ment és donar cobertura als corre-
dors que volen sortir de la pista o 
les curses populars d'asfalt. "Fer 

trail no és només posar-se unes 

sabatilles i córrer per la mun-

tanya. Nosaltres fem una base, 

com qualsevol atleta, i després 

hi ha coneixements tècnics i de 

l'entorn", diu el tècnic
Elias Resina és un habitual de 

les curses de muntanya i el 2017 
va assolir els seus majors èxits, en 
categoria màster, amb un bronze 
al Campionat d'Europa i un or, en 
la categoria d'equips. "Estem molt 

contents de la resposta dels at-

letes. Vam començar al setem-

bre i hi havia molta incertesa a 

causa de la pandèmia. Però la 

ATLETISME | Trail ELIAS RESINA, MEDALLISTA EUROPEU MÀSTER, ÉS EL RESPONSABLE DE LA SECCIÓ

Una vintena d'atletes, al nou 
grup de trail del Club Atletisme

EN GRUP Una sessió d'entrenament del Montrail

gent respon i té ganes de seguir 

aprenent", diu el responsable. 
La secció té com a seu d'opera-

cions les pistes d'atletisme, però 
"sortim a buscar la muntanya", 
admet Elias Resina, que tot i això, 
hi ha tres duies d'entrenament per 
setmana: "com qualsevol atleta, 

hem de fer tècnica o treball a la 

pista, però després fem les nos-

tres sortides".
Ara per ara, no hi ha cap calen-

dari establert de curses de mun-
tanya, a causa de la Covid-19. La 
secció, tot i això, confia poder pre-
parar els seus atletes per competir 
pròximament en curses de trail 
català.  JL.rodríguez b.

KARATE | Estatal  AMB LA SELECCIÓ DE KATA A PINTO

PARETS. Miguel Ángel Ortiz, de 
Parets, ha publicat el seu quart 
llibre, Kafka en Maracaná, que la 
passada setmana va presentar 
a la Casa del Llibre de la Rambla 
Catalunya, de Barcelona. L'obra 
és el quart llibre escrit per Ortiz 
després de publicar Fuera de jue-

go, La immensa minoría i Poesía y 

patadas, tots ells de temàtica fut-
bolística.

El llibre, sota l’epígraf 90 parti-

dos. 90 autores. 90 relatos, pretén 
explicar aquests noranta partits 
reals amb un autor per a cadascun 
d’aquests, el qual va tenir alguna 
relació amb el matx. En Miguel 
Ángel destaca que “en el llibre 

pots trobar tant partits memo-

rables com partits que desco-

neixem, però que tenen trets 

curiosos que els fan especials”.
L’obra ha estat escrita a sis 

mans juntament amb Marcel Bel-
tran i David García Cames. Els 
autors asseguren que tot va co-
mençar amb un projecte despre-
ocupat, en què cadascun d’ells 
presentava, setmanalment, un 
fragment entre crònica i conte.  

Miguel Ángel Ortiz 
presenta el llibre 
'Kafka en Maracaná'

FUTBOL

MOLLET / MONTORNÈS. Miquel Cor-
bera, de l'Atletisme Montornès, 
ha estat convocat per la selecció 
de Catalunya per disputar el Cam-
pionat d'Espanya de federacions 
autonòmiques de trail running. 
L'estatal se celebrarà diumenge a 
la localitat eivissenca de Sant Jo-
sep de Sa Talaia i Catalunya parti-
ciparà amb l'objectiu d'aconseguir 
la victòria.

El campionat estatal, entre se-
leccions autonòmiques, es decidi-
rà en un recorregut exigent de 21 
km per muntanya amb un desni-
vell acumulat de 782 metres, amb 
sortida i arribada a Sant Josep de 
Sa Talaia. A més, els atletes hauran 
de coronar el cim més alt d'Eivissa, 
Sa Talaia, amb 475 metres. 

Miquel Corbera ha destacat 
aquesta temporada després de 
penjar-se un bronze al Campi-
onat de Catalunya de curses de 
muntanya, que va tenir lloc a fi-
nals d'agost durant la disputa del 
Trail d'Ulldeter. Miquel Corbera va 
completar els 24 km i els més de 
1.300 metres de desnivell positiu 

EL CORREDOR DE MUNTANYA LLUITARÀ PER L'ESTATAL A EIVISSA

Miquel Corbera, convocat 
amb la selecció catalana

arXiU

MIQUEL CORBERA

m.l.

María López, concentrada amb Espanya

María López, del Club Karate Montornès, va estar concentrada el cap de 
setmana amb la selecció espanyola de kata. L'estada amb el combinat 
estatal va tenir lloc a la localitat madrilenya de Pinto, que va reunir els 
millors lluitadors de la modalitat de kata. Tot i la dificultat d'aquesta 
temporada per la Covid-19, la montornesenca ha guanyat un bronze en 
una jornada de la Lliga Nacional de Karate i l'or del campionat català.

en un temps de 2 hores, 15 minuts 
i 29 segons. Aquest registre va 
permetre al de Montornès acabar 
al cinquè lloc de la classificació ge-
neral i, de retruc, el tercer lloc de 
la classificació del Campionat de 
Catalunya.

D'altra banda, al campionat sub-
20, que també se celebrarà diu-
menge a Eivissa prendrà part Sara 
Roca, del Club Atlètic Mollet.  

MOTOR PARTICIPA A LES 4 HORES DE RESISTÈNCIA 'OFF ROAD' 
d.c.

Dani Correa frega el podi a Lleida

El pilot Dani Correa va fregar el podi de la classe 3 de les 4 Hores de 
Resistència de Lleida Off-Road ‘Memorial Francesc Cànovas’, que va tenir 
lloc el cap de setmana al Circuit de Lleida. El montornesenc va participar 
amb un Seat Ibiza TDI, del 2000, amb els companys David Tarín i Joan 
Sánchez. Correa, amb els seus dos companys, va quedar 4t de la classe 3, 
de vehicles amb turbo, i va assolir el 13è lloc de la classificació general.
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QEV

MONTMELÓ. Els pilots Carlos Sainz i 

Laia Sanz formaran parella amb un 

vehicle tot terreny de la firma QEV 

Technologies, de Montmeló, per 

competir en l'Extreme E. Aquest 

és un nou campionat mundial sos-

tenible de vehicles tot terreny, que 

comptarà amb un cotxe fabricat a la 

localitat baixvallesana amb el nom 

ACCIONA Sainz XE Team.

La competició començarà el 20 de 

març de l'any que ve amb la Desert 

X Prix, a l'Aràbia Saudita, caracterit-

zada pel terreny àrid i rocós, exem-

ple de la desertificació i la sequera 

que afecta el planeta. El seguiran, 

al llarg de 2021 l'Ocean X Prix, al 

Senegal (29-30 de maig), l'Arctic X 

Prix, a Groenlàndia (28-29 d'agost), 

l'Amazon X Prix, al Brasil (23-24 

d'octubre), i la Glacera X Prix, a 

l'Argentina (11 i 12 de desembre). 

El traçat de cada cursa tindrà una 

distància aproximada d'entre 16 

i 20 quilòmetres, dividits en dues 

voltes, el que fomentarà la velocitat.  

"Estem entusiasmats amb aquest 

MOTOR | EXTREME E  ELS PILOTS SERAN PARELLA EL 2021 AMB UN MONOPLAÇA DE QEV TECHNOLOGIES

Carlos Sainz i Laia Sanz amb 
un cotxe fabricat a Montmeló

PARELLA  La parella de pilots de l'equip amb Carlos Sainz i Laia Sanz

campionat i amb poder formar 

part de l'equip Acciona Sainz XE 

Team. A través d'aquest incre-

ïble desafiament, estem segurs 

que serem capaços d'innovar i de 

crear tecnologies que s'aplicaran 

primer a la cursa i, després, en la 

carretera, donant sentit al nos-

tre leitmotiv from Race to Road", 

explica Joan Orús, un dels respon-

sables de QEV Technologies. 

La nova Extreme E, homologa-

da per la Federació Internacional 

d'Automobilisme (FIA), representa 

una competició esportiva amb un 

clar compromís social ecològic. La 

prova busca revolucionar l'esport 

amb un format dissenyat per fo-

mentar el desenvolupament soste-

nible i la lluita contra l'emergència 

climàtica, així com la igualtat de 

gènere. 

MONTORNÈS. La selecció espa-

nyola d'handbol, amb el montor-

nesenc Robert Cuesta dins el cos 

tècnic, va passar a la segona fase 

de grups de l'Europeu de Dinam-

raca després de guanyar contra la 

República Txeca, per 27 a 24. 

Espanya passa a la segona fase 

de grups arrossegant la derro-

ta contra Rússia (31-22) i un sol 

punt, amb l'empat contra Suècia 

(23-23). El combinat estatal, diri-

git pel granollerí Carlos Viver, ne-

cessita guanyar el màxim de punts 

en els tres partits de la segona fase 

per passar a la semifinal. El com-

binat estatal va jugar ahir contra 

França, a l'hora del tancament 

d'aquesta edició, i tindrà dues jor-

nades més per intentar assolir el 

passi per lluitar per les medalles 

contra els amfitrions, Dinamarca, 

diumenge; i l'últim partit serà di-

marts, contra Montenegro. 

Espanya ocupa el penúltim lloc 

amb un punt i necessita classifi-

HANDBOL EL COMBINAT ESTATAL ARROSSEGA TAN SOLS UN PUNT

Robert Cuesta passa a la 
segona fase de l'Europeu

car-se entre les dues primeres po-

sicions per passar a les semifinals, 

que ocupen Rússia i França amb 

quatre punts. Espanya és una de 

les seleccions favorites després 

d'assolir fa un any el subcampio-

nat del món. 

BMG

ROBERT CUESTA

Les Voltes Solidàries del 
Circuit canvien de data

La Marató TV3  S'AJORNA L'ACCIÓ SOLIDÀRIA DEL 20 DE DESEMBRE PER LES RESTRICCIONS

BAIX VALLES. Les Voltes Solidàries, 

inicialment programades per al 

pròxim 20 de desembre al Circuit 

de Barcelona-Catalunya, han que-

dat suspeses. El traçat mundialis-

ta ofereix una data alternativa, el 

13 de febrer, per a tots aquells que 

ja havien adquirit el seu tiquet per 

realitzar l'activitat, solidària amb 

la Marató de TV3.  La decisió ha 

estat presa després d'anunciar 

el Govern de la Generalitat que manté el confinament perimetral 
municipal durant els caps de set-

mana. 

Ara bé, segons informa el Cir-

cuit, si per motius relacionats 

amb la pandèmia i les restriccions 

que se’n deriven s'ha de cancel·lar 

també la jornada del 13 de febrer, 

no es podrà sol·licitar el reem-

borsament de l'import de la Volta 

Solidària perquè aquest ja s'haurà 

donat a La Marató de TV3, que 

enguany està dedicada a la lluita 

contra la Covid-19. 

En cas de que algun participant 

no vulgui participar el 13 de fe-

brer, es pot sol·licitar ja la devolu-

ció dels diners perquè encara no 

s'ha fet la donació a la cusa soli-

dària. 

Sergi Mingote ultima els 
preparatius a la Cervinia

ALPINISME EL 19 DE DESEMBRE MARXA A FER EL K2 HIVERNAL

sErGi MinGotE

ESCALADA  Un dels moments d'aquesta setmana d'entrenaments

PARETS. L'alpinista Sergi Mingote 

ja fa dies que té posat un compte 

enrere en les seves xarxes socials 

descomptant els dies que falten 

per encetar el 19 de desembre la fita històrica de l’expedició Seven 
Summit Trecks, que té com ob-

jectiu fer el cim del K2 (8.611m) 

hivernal –mai assolit–. Per prepa-

rar-se pel repte de la muntanya 

més perillosa del món, a banda 

dels seus entrenaments al CAR 

de Sant Cugat, aquesta setmana ha marxat fins a Itàlia per fer una 

expedició a la Cervinia, exigent en 

aquesta època de l'any plena de 

neu. Mingote ha marxat amb els 

companys Carlos Garranzo i Ma-

ttia Conte per provar el material 

que portarà al K2.

Una fita històrica
El paretà està dins de l’expedició 

juntament amb una desena d'alpi-

nistes i sherpes. El grup vol assolir 

per primer cop aquest repte que 

molts alpinistes han intentat però 

sense èxit. 

BAIX VALLÈS. El torneig Confina-

ment del Vallès, que impulsa el 

Club d'Escacs Montmeló, s'aturarà 

després de quatre jornades dispu-

tades. Segons informa el club mi-

tjançant les xarxes socials, aturen 

la competició per les festes del Na-

dal. Aquest campionat es disputa 

en un format virtual i compta amb 

una vintena de clubs de Catalunya, 

que juguen setmanalment amb di-

verses categories. 

El Confinament del 
Vallès s'atura

ESCACS
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CULTURA
Tast nadalenc de vins de Can RodaEl quart Festival del Voluntariat de Sant Fost, en format virtual
L'Ajuntament de Martorelles posarà aquesta setmana 
un estand al mercat dels dissabtes per oferir un tast 
nadalenc, que inclourà un panetone Gran Ducale i vins 
i caves del Celler de Can Roda. Els clients del mercat 
entraran en el sorteig d'una smartbox familiar.

El Voluntariat Social per Sant Fost celebrarà aquest diumenge la quarta edició del Festival 
del Voluntariat, amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat (5 de desembre). 
A les 18 h arrencarà l'emissió a Facebook i YouTube (@voluntariatSantFost) amb 
actuacions musicals, de dansa, de màgia o d'humor, entre d'altres. En l'esdeveniment 
hi han col·laborat Dani Moreno (DMAudiovisuales.es), Assaig i Ràdio Sant Fost.

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN PARA HOSTELERÍA.

LUIS BELMONTE 
ASESOR COMERCIAL DE DISBESA 

APRENDE TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL CAFÉ.

Contáctame sin compromiso: luisbelmontemarin@yahoo.es

638 31 35 51

Els petits tramollistes, 
multipremiats

MOLLET. La Petita Companyia 
(Companyia Jove de Dansa Clàs-
sica i Contemporània del Centre 
d'Art i Creació La Tramolla) ha fet 
un ple de premis en la seva primera 
participació al prestigiós concurs 
de dansa Anaprode, un dels més 
importants de l'estat i que està or-
ganitzat per l’Associació Nacional 
per al Suport i la Promoció de la 
Dansa a Espanya i la Confederació 
Nacional de Dansa de França.

En la final estatal, celebrada en 
línia el passat cap de setmana, van 
ser premiades les set coreografies 
presentades per La Tramolla.

Marta Troyano i Desirée Aguili-
lla, ambdues de variació individual 
de dansa jazz– van rebre el primer 
premi per unanimitat del jurat en 
les seves respectives categories. 
És per això que passen a la final 
internacional del concurs CND or-

ganitzat per l’Associació Europea 
de la Dansa i les Confederacions 
Nacionals de Dansa de França, 
Gran Bretanya, Itàlia, Bèlgica, Lu-
xemburg,  Grècia, Romania, Israel 
i Espanya, que se celebrarà a Itàlia 
els dies 19 i 20 de desembre.

La companyia molletana va re-
bre tres primers premis més: Mar-
ta Troyano i Maria García en duo 
de dansa contemporània; Agnès 
Àlvarez, en la variació individual 
de dansa clàssica; i Maria Garcia, 
en la variació individual de dansa 
contemporània.

Per últim, les ballarines de La 
Tramolla també es van endur dos 
segons premis. Concretament 
Martina Muñoz, Berta Duran i 
Claudia Màrquez, en la categoria 
grupal de dansa contemporània; i 
Paula Castillo, en la variació indi-
vidual de dansa clàssica. 

ARTS ESCÈNIQUES  PLE DE GUARDONS AL PRESTIGIÓS ANAPRODE

AGNÈS ÀLVAREZ  Primer premi en la dansa clàssica individual

la tramolla

POESIA

La 25a edició de 
'Poetes Grans' 
s'emet a Vallès 
Visió i Ràdio Mollet

MOLLET. El passat diumenge 6 de de-
sembre va arrencar la 25a edició de 
la trobada poètica Poetes Grans, que 
enguany, a causa de la Covid, s'emet 
a Vallès Visió i a Ràdio Mollet.

La regidoria de Gent Gran de 
L’Ajuntament de Mollet, amb la 
col·laboració dels casals i entitats 
de gent gran de la ciutat, organit-
zen un any més aquesta troba-
da, que enguany compta amb 28 
participants –15 dones i 13 ho-
mes–, entre els quals n'hi ha vuit 
d’altres ciutats del voltant, que 
han presentat 49 poemes que es 
podran llegir íntegrament al web 
de l’Ajuntament, dins l’apartat Oci 

a casa, gaudeix sense risc. Un any 
més, les temàtiques giren entorn 
de l'amor, la família o els records, i 
enguany també sobre la Covid-19.

Les pròximes emissions a Vallès 
Visió seran els diumenges 13 i 20 
de desembre a les 22.15 h, i els 
dilluns 14 i 21 de desembre a les 
9.15 h, a les 12.15 h i a les 15.45 h. 
Pel que fa a les emissions a Ràdio 
Mollet, seran: 27 de desembre a les 
15 h; 30 de desembre a les 19 h; 4 
de gener a les 19 h; 6 de gener a les 
12 h i 10 de gener a les 15 h.

Fa 25 anys va néixer Poetes 

Grans, amb l'objectiu d'oferir una 
plataforma als poetes grans de la 
ciutat en la qual poguessin expres-
sar les seves inquietuds poètiques 
i creatives.  

El molletà Josep Serra, 
guardonat per Òmnium

MOLLET DEL VALLÈS. El molletà Jo-
sep Serra Busquets ha rebut un 
accèssit en la categoria de novel·la 
dels premis de les Lletres Catala-
nes d'Òmnium Cultural del Vallès 
Oriental pel text La Lola, el Roc i 

altres companys de viatge.
Serra, qui ja havia estat guanya-

dor amb anterioritat d'aquest cer-
tamen en la categoria de poesia, 
va escriure la novel·la premiada 
durant aquest estiu de pandèmia. 
"La Lola i el Roc són els meus dos 

gossos, boxers. En els capítols 

de la primera part de la novel·la 

parlo amb ells o parlen ells sobre 

la relació que tenen ells cap a no-

saltres i nosaltres amb ells", ex-
plica l'autor, qui també hi afegeix: 
"Els altres companys de viatge 

són tots els ocells i animalons 

diversos amb qui acabes tenint 

relació quan durant el confina-

ment pots observar, i ni t'hi ha-

vies adonat, que volaven o vivien 

al jardí o als marges dels camps 

de prop de casa". Durant tot el lli-
bre, a més, hi ha "reflexions al vol-

tant del comportament humà i 

els vincles que establim quan no 

ens podem reunir en trobades 

com quan fèiem vida normal".
El jurat va lliurar la menció es-

pecial a Josep Serra, destacant que 
"és tot un cant a la natura, és po-

ètica, ben lligada i et fa somriu-

re, no tan sols perquè tenir un 

gos ha estat l'excusa, per a molts 

de nosaltres, per poder sortir a 

passejar, sinó per totes les opor-

tunitats que obre per fer-nos re-

flexionar".  

LITERATURA  HA REBUT UN ACCÈSSIT EN LA CATEGORIA NOVEL·LA

JOSEP SERRA  A la dreta, amb el seu accèssit rebut als premis d'Òmnium

òmnium
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'P.A.U', la història real de tres
migrades a l'escena de Montbarri

MONTORNÈS. Aquest dissabte (19 
h) torna el teatre a Montornès, 
amb l'obra P.A.U (Paisatges Als 

Ulls), que es representarà a l'Espai 
Cultural Montbarri.

Es tracta d'un espectacle escrit i 
dirigit per la sociòloga, dramatur-
ga i actriu Carolina Llacher i que 
presenta la història real de tres 
persones migrades que han creuat 

el mar en pastera fugint de situa-
cions perilloses i arriscant la seva 
vida a la recerca d'un lloc on viure.

Quan finalitzi aquest muntatge 
teatral, interpretat per Dabo Ma-
lang, Malamine Soly, Yacine Diop i 
Ariadna de Vilar, es convidarà els 
assistents a participar en un debat 
amb la companyia.

L'espectacle és una coproducció 

de La Fam de la Fera i Eòlia i+D que 
estava previst que es representés 
al municipi el passat desembre, 
però que es va haver d'anul·lar. 
Per assistir-hi cal reservar el se-
ient de manera gratuïta al web en-

trades.montornes.cat.  

TEATRE  TORNEN LES ARTS ESCÈNIQUES A MONTORNÈS AMB UNA OBRA DE TEMÀTICA SOCIAL

A ESCENA  La vida de tres migrades que van haver de creuar el mar en pastera

p.a.u

Sis bandes protagonitzaran 
dissabte l'edició virtual del 
Binary Emotions Festival
PARETS. Aquest dissabte a les 18 h tindrà 
lloc la segona edició del Binary Emotions 
Fest –esdeveniment hereu del Festival 
Parc de la Linera, del qual es van celebrar 
fins a quatre edicions–. Enguany, el fes-
tival organitzat per l'entitat local Binary 
Emotions Knight amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Parets, es farà via strea-
ming al canal de YouTube Binary Emotions 

Knight.
En aquest festival musical hi partici-

paran sis bandes musicals: la formació 
local Grushenka, el folk evocador de Mar-
ta Knight, Filles Europees –que ja hi van 
tocar l'any passat i que compten amb un 
membre paretà, el bateria, Nil Nadal–, els 
molletans La Mistral, els barcelonins Fuz-
zy Eyes i una de les propostes més potents 
del moment, Gyoza, seran els grups que in-
tervindran en aquesta sisena edició.

S'emetrà un fals directe de dues hores i 
mitja perquè el públic el pugui gaudir des de 
casa, i que serà gravat a l'estudi de Binary 
Emotions Knight –davant de La Linera–, 
que es convertirà en un plató de televisió.  

MÚSICA S'EMETRÀ A LES 18 H AL CANAL DE YOUTUBE 'BINARY EMOTIONS KNIGHT'

Doble sessió teatral a 
Can Rajoler amb Agustín 
Jiménez i 'La Sireneta'
PARETS. Aquest cap de setmana 
tindrà lloc una doble sessió teatral 
a Can Rajoler. Arrencarà dissabte 
a les 20.30 h, amb la comèdia Ra-

rities, d'Agustín Jiménez. L'humo-
rista extremeny representarà un 
xou en què es combinen diferents 
disciplines artístiques, en el més 
pur estil del gènere de varietés, 
acompanyat per la concertista de 
clavicèmbal i piano María Silvera. 
L'actuació inclou falques radiofò-
niques, microrecitals poètics, il·lu-
sionisme, titelles, cançons enco-
manadisses i grans dosis d’humor 
es concentren en aquest show. 

D'altra banda, diumenge (18 h), 
la companyia Dreams Teatre esce-
nificarà La sireneta i l'illa de plàs-

tic, emmarcada en la programació 
de teatre infantil i familiar Rialles. 
En l'obra, la sireneta compleix 15 
anys i per primer cop sortirà a can-
tar a la llum de la lluna. És un dia 
molt especial per als habitants del 
fons del mar i preparen una gran 

festa. Però les notícies d’Ona Mar 
adverteixen que una gran massa 
de deixalles tòxiques s’apropa al 
palau de corall; una immensa illa 
de plàstic que no para de créixer 
i que acabarà destruint l’ecosiste-
ma marí.  

LA CONTAMINACIÓ DEL MAR, PROTAGONISTA EN L'OBRA INFANTIL

■ L'obra està emmarcada en la quarta 
edició de la campanya Persones refugi-

ades, avui organitzada per l'Ajuntament 
montornesenc i pel Consell de Solidaritat 
i Cooperació de Montornès per consci-
enciar el veïnat sobre la crisi migratòria. 
Segons dades del Centre de Monitoreig 
de Desplaçaments Interns (IDMC) i AC-
NUR Espanya, uns 80 milions de persones 
han hagut de deixar la seva llar per fugir 
de conflictes armats, desastres naturals 
i persecucions per raó de sexe, religió o 
ideologia, entre d’altres. D’aquestes, n’hi 
ha 26 milions que són refugiades.

DINS LA CAMPANYA 
'REFUGIADES, AVUI'

agustin-jimenez.com

AGUSTÍN JIMÉNEZ

CARTELL Fet per l’artista francesa Manon Raupp

manon raupp
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PATRIMONI  LES ACTUACIONS DURARAN UNES 4 O 5 SETMANES

Arrenquen les 
excavacions dels voltants 
de la torre de l’Homenatge

MONTORNÈS.  En els darrers dies ha 

començat una nova campanya de 

treballs emmarcada en la primera 

fase del Pla Director del castell de 

Sant Miquel. Les obres se centra-

ran en l’excavació de les estances 

i parts de la muralla que hi ha al 

voltant de la Torre de l'Homenatge 

i tindran una durada d’entre 4 i 5 

setmanes.

Durant les actuacions recollides 

a la primera fase del Pla Director 

del castell de Sant Miquel, l’equip 

d'arqueòlegs i arqueòlogues que 

treballa en la recuperació del mo-

nument ha detectat estructures 

sota les pedres d’enderroc.

L'equip d'arqueologia està do-

cumentant noves estructures fins 

ara inèdites que aporten informa-

ció sobre el mètode constructiu de 

l’edifici, la successió de reformes, 

ampliacions i reparacions produ-

ïdes, així com la dinàmica d’aban-

donament del castell. Després del 

treball de camp, estudiaran i faran 

un inventari dels materials, la ma-

jor part ceràmics, recollits durant 

el procés d’excavació per establir 

datacions precises sobre els àmbits 

i compartimentacions del jaciment.

Segons les previsions, les obres 

tindran una durada d’entre quatre 

i cinc setmanes i s’emmarquen en 

la primera fase del Pla Director, 

així que la segona etapa ha quedat 

posposada fins al 2021.

L’empresa responsable de les 

obres és Abans Serveis Culturals, 

mentre que el tècnic municipal de 

Patrimoni Històric, Ferran Díaz, i 

Jordi Serra dirigeixen les excavaci-

ons igual que a la primera campa-

nya. El mateix Díaz i Jaume Serra 

són els autors del projecte.

Obres per 32.000 euros
Els ajuntaments de Montornès i 

Vallromanes col·laboren per as-

sumir les despeses dels nous tre-

balls, valorats en prop de 32.000 

euros. El passat octubre, ambdós 

consistoris van formalitzar un 

acord que establia que Montor-

nès pagarà el 85% de les obres del 

Pla Director i Vallromanes el 15% 

restant, en proporció al nombre 

d'habitants. En aquest cas, a més, 

les intervencions compten amb 

el suport del Parc de la Serralada 

Litoral, el Departament de Cultura 

de la Generalitat i el Servei de Pa-

trimoni Arquitectònic Local de la 

Diputació de Barcelona.  

El Nadal encén els carrers de 
Montornès després de l'acte 
simbòlic a la plaça de la Font

MONTORNÈS. Amb un discret acte 

a la plaça de la Font per evitar 

aglomeracions i respectar les res-

triccions sanitàries per la Covid, 

divendres passat a la tarda es feia 

l'encesa simbòlica de l'enllumenat 

de Nadal als carrers de Montornès, 

una il·luminació que, enguany, 

s'amplia en un parell de carrers i 

que estarà en marxa durant totes 

les festes nadalenques.

En total, els llums ornamenten 

una vintena de carrers, els de Fe-

derico García Lorca, Major, del Riu 

Mogent, del Molí, de Jaume Bal-

mes, de Can Parera, de Can Vilaró, 

de Jacint Verdaguer, de Blas Infan-

te, de Sant Sadurní, de l'Estrella, de 

Palau d'Ametlla; les avingudes de 

la Llibertat, de Mogent, de l'Onze 

de Setembre; i les places de la Font, 

del Poble, de Pau Picasso, a més de 

les rotondes de la plaça dels Països 

Catalans, de la cruïlla entre la plaça 

de la Pèrgola, l'avinguda Mogent i 

el carrer de les Tres Creus, i de la 

cruïlla entre l'avinguda de la Lli-

bertat i el Gran Vial.

Aquest 2020 s'han afegit dos 

carrers més als espais que comp-

ten amb enllumenat nadalenc. Són 

el carrer del Molí i el tram de la 

rambla de Sant Sadurní que va des 

del carrer Major fins al carrer de 

Joan XXIII. Els llums que ornamen-

ten l'avinguda de Palau d'Ametlla 

i els carrers Major i de Jaume Bal-

mes són els mateixos que en altres 

edicions, ja que són les de l'Ajun-

tament. La resta de carrers, places 

i avingudes tenen peces decora-

tives noves de lloguer. En tots els 

casos es tracta de tecnologia LED 

de baix consum que redueixen la 

contaminació lumínica i contri-

bueixen a l’estalvi energètic. El 

consistori ha destinat un total de 

17.185 € al lloguer dels llums i a la 

seva instal·lació.

L'acte d'encesa va comptar amb 

dos patges que, amb el suport de 

la Brigada Municipal, van endollar 

els llums nadalencs, que, segons 

explicava la regidora de Cultura i 

Festes, Mercè Jiménez, "enguany 

volem que sigui un impuls que 

ajudi el comerç local en la cam-

panya nadalenca". Segons Jimé-

nez, amb les restriccions per la 

Covid que no permeten sortir de la 

població el cap de setmana "volem 

incentivar la gent a sortir al car-

rer i consumir al poble", deia.  

TRADICIONAL  S'HAN AFEGIT DOS CARRERS MÉS ALS ESPAIS QUE COMPTEN AMB LLUMS NADALENQUES

laura ortiz

ACTE SIMBÒLIC  Els patges durant l'encesa dels llums de Nadal divendres passat a la plaça de la Font

aj. montornès

AL PEU DE LA TORRE  Diversos arqueòlegs fent les excavacions

aj. montornès

ACTUAL ESTAT  De la Torre de l'Homenatge, on s'estan fent les actuacions

dissabte 12

diumenge 13

divendres 11

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

Seguirem amb una situ-

ació de NW, amb el pas 

molt ràpid d’un front, que 

deixarà alguns ruixats al 

matí, i amb més clarianes 

a la tarda.

La pressió atmosfèrica 

anirà pujant, i el temps 

s’anirà estabilitzant, amb 

sol i temperatures,  però, 

més baixes.

Alguns núvols baixos a 

primera hora, que aniran 

desapareixent amb el pas 

de les hores, quedant el 

cel enterbolit per núvols 

alts la resta del dia.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 3 13ºC 2ºC 10ºC - 19 km/h SSW

DIVENDRES, 4 12ºC 4ºC 9ºC - 39 km/h W

DISSABTE, 5 12ºC 0ºC 8ºC - 23 km/h W

DIUMENGE, 6 13ºC 3ºC 10ºC - 27 km/h NNW

DILLUNS, 7 12ºC 3ºC 10ºC 0,2 24 km/h W

DIMARTS, 8 12ºC 5ºC 8ºC - 21 km/h NNW

DIMECRES, 9 14ºC 4ºC 9ºC - 34 km/h W

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