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EN PORTADA

BAIX VALLÈS. El Producte Interior 

Brut (PIB) dels municipis baixva-

llesans consolida la tendència a 

l'alça dels darrers anys. El pes de 

la indústria és un dels factors de-

terminants perquè municipis com 

Parets, Montornès i Montmeló re-

gistrin un PIB per càpita superior 

al de la mitjana catalana.

L'Institut d'Estadística de Cata-

lunya (Idescat) ha fet públiques les 

dades d'aquest indicador de la ri-

quesa generada al territori durant 

el 2018, un any en què el Baix Vallès 

va arribar als 4.235,3 milions d'eu-

ros de PIB, una xifra que suposa un 

terç de la producció de la comarca 

del Vallès Oriental, on es van regis-

trar 12.892,4 milions d'euros. 

En relació a la seva població, Pa-

rets del Vallès continua sent el mu-

nicipi amb un PIB per càpita més 

elevat, no només al Vallès Oriental 

sinó a tot Catalunya. De fet, Parets 

es troba entre els deu municipis 

catalans més rics pel que fa al PIB 

per habitant, un rànquing que con-

tinua encapçalant Martorell, –seu 

de SEAT– amb 113.000 euros per 

habitant. El 2018, el sector eco-

nòmic paretà va generar 1.449,7 

milions d'euros –un 11,2% del to-

tal produït al Vallès Oriental– que 

situava el PIB en els 76.200 euros 

per càpita, una xifra que duplica 

amb escreix la mitjana catalana 

(mireu quadre adjunt).

Els altres municipis del Baix Va-

llès que estan per sobre de la mitja-

na catalana pel que fa al PIB per ha-

bitant són Montornès amb 34.000 

euros i Montmeló, amb 36.000 eu-

ros. El comú denominador de totes 

tres poblacions és la importància 

del sector industrial en el seu teixit 

productiu. A Parets,   el 63% de la ri-

quesa generada prové de la indús-

tria, uns percentatges que també 

són notables a Montornès (48,7%) 

i Montmeló (47,4%).

Montornès, cinquè municipi
Montornès, el 2018, disposava d'un 

PIB absolut de  553 milions d'euros, 

una xifra que situava el municipi 

com el cinquè en generació de ri-

quesa al Vallès Oriental per darre-

re de Granollers (2.342,9 milions), 

que representa el 18% del PIB co-

marcal, Mollet (1.480,9 milions), 

Parets (1.449,7 milions) i les Fran-

queses (791,2 milions).

Pel que fa a Mollet, les xifres de 

2018 consoliden el creixement ini-

ciat el 2014 després de diversos 

anys de recessió.  Mollet representa 

un 11,5% de la riquesa generada a 

ELS MUNICIPIS BAIXVALLESANS GENEREN UN TERÇ DEL TOTAL DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT DE LA COMARCA AMB MOLLET I PARETS COM A PUNTES DE LLANÇA

El PIB montornesenc recupera impuls

Els municipis amb una

presència important de la

indústria són els principals

 generadors de riquesa

2018
PIB 

(milions d'euros)
milers d'euros

índex 
Catalunya=100

Mollet 1.480,9 29 90,9

Parets 1.449,7 76,2 239,2

Montornès 553 34 106,5

Montmeló 314,6 36 112,8

la Llagosta 262,8 19,6 61,6

Sant Fost 174,3 20 62,8

PIB per habitant

* L’Idescat no té 
dades de Martorelles 
i Santa Maria

* Quantitats en milers d’euros
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* La dada de 2019 és 
provisional i només s'ha fet 
públicaen el cas de les ciutats 
de més de 50.000 habitants

la comarca i l'increment del seu PIB 

va de la mà del creixement de l'apor-

tació de la indústria, que el 2018 va 

suposar el 31,4% del total, el per-

centatge més alt dels darrers anys. 

L'Idescat també ha avançat les 

dades de 2019 de les ciutats de més 

de 50.000 habitants, una dada que, 

tot i ser provisional, referma la ten-

dència amb un nou creixement que 

situa el PIB molletà en 1.537,2 euros 

i en 30.000 euros per càpita. Mollet 

és la novena ciutat mitjana de Cata-

lunya amb un PIB per habitant més 

elevat tot i seguir per sota de la mit-

jana catalana (32.900 €).   l. ortiz
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Gracia Valencia, de 101 anys, la primera 
vacunada de la Covid-19 al Vallès Oriental
MOLLET. La Gracia Valencia, de 101 

anys, ha estat la primera perso-

na que s'ha vacunat contra la Co-

vid-19 al Vallès Oriental. La cam-

panya de vacunació a la comarca 

va començar aquest dimarts a la 

residència Santa Rosa de Mollet. 

Durant la jornada es van vacunar  

58 residents i 47 treballadors 

d'aquesta llar d'avis. "Estava con-
vençuda que em volia posar la 
vacuna des del primer dia. Estic 
contenta de ser la primera i la 
meva família també ho està", ha 

dit l'anciana que va patir la Covid 

fa un temps.

La segona persona en vacu-

nar-se contra la Covid-19 va ser 

una infermera de la residència, la 

Susana Rodríguez, qui assegurava 

haver rebut la vacuna amb molta 

il·lusió: "No he notat ni la pun-
xada. Animo tothom a que es 
vacuni. Després dels mesos que 
estem passant és la nostra espe-
rança", va dir la infermera.

Una il·lusió que van compartir 

també els residents que es vacu-

naven: "A dalt hi ha una festa. 
Ho estan celebrant. Tenien molt 
clar que ho volien fer i s'han ar-
reglat per a l'ocasió", explicava 

la directora de la residència San-

ta Rosa, Elisabet Piñas. "Els resi-
dents ens han donat un exem-
ple. Les persones que podien 
decidir elles mateixes han deci-
dit que es volien vacunar. En el 
nostre dia a dia la vacuna és una 
petita il·lusió cap a un nou can-
vi", afegia la directora. 

Visita institucional
En aquesta primera campanya de 

la vacuna al Vallès Oriental, l'acte 

va comptar amb la presència de la 

delegada de la consellera de Salut i 

Afers Socials, Mercè Escrig i la res-

ponsable d'infermeria d'Atenció 

Primària de l'ICS de la Metropoli-

tana Nord, Mar Isnard.

"Encoratjo que totes les va-
cunacions es facin als nostres 
residents perquè són vulnera-
bles, però també encoratjo a 
tots els professionals i a tota la 
població. La vacunació és bona i 
ens ajuda a minimitzar efectes. 

SALUT  LA CAMPANYA DE VACUNACIÓ A LA COMARCA VA COMENÇAR DIMARTS A LA RESIDÈNCIA SANTA ROSA DE MOLLET, ON ES VAN VACUNAR 105 PERSONES

a.m.

MINUTS ABANS DE SER VACUNADA Les infermeres preparaven a la Gracia Valencia, la primera de la comarca

fsm

A L'HOSPITAL DE MOLLET La vacunació dels professionals va començar dijous

Amb la vacuna aconseguirem la 
immunitat comunitària a poc a 
poc", subratllava la delegada de la 

consellera de Salut.

Segons Escrig, la campanya de 

vacunació es fa seguint uns cri-

teris: "La idea ha estat escollir 
primer les residències amb un 
volum de residents important i 
que siguin residències verdes, 
-que no tenen la malaltia-".

La proximitat és un dels altres 

criteris que segueixen des de Sa-

lut: "La idea és fer totes les resi-
dències de Mollet i després tam-
bé la resta. És un puzle que s'ha 
d'encaixar, potser no es faran 
totes de cop, ja que això ve con-
dicionat per les dosis de la vacu-
na, pel nombre de professionals  
i residents i la proximitat". 

Per tal de poder subministrar la 

vacuna, a cada punt es desplaça un 

equip format per 10 professionals: 

"Els dispositius consten d'una 
coordinadora, aquesta va acom-

panyada de 9 infermeres que 
han fet una formació i que pro-
curem que tinguin formació en 
vacunes", segons explicava Mar 

Isnard, responsable d'infermeria 

d'Atenció Primària de l'ICS de la 

Metropolitana Nord.

Primeres vacunes a l'Hospital
Per altra banda, aquest dijous 

l'Hospital de Mollet també comen-

çava a vacunar contra la Covid-19 

els seus professionals. La primera 

persona del centre sanitari a vacu-

nar-se va ser el Dr. Gustau Oller, 

cap del Servei de Vigilància per la 

Salut: “Avui dia la vacuna és la 
nostra millor eina per comba-

344
SÓN LES VACUNES QUE SALUT HA 
SUBMINISTRAT AL BAIX VALLÈS
des de l'inici de la campanya aquest 

dimarts i fins al dia de Reis inclòs. 
L'objectiu del departament, ara, és 
vacunar tots els dies de la setmana, 
també durant els dies festius.

SOCIETAT

Primer cas de la soca britànica del virus al paísLa vacuna de Moderna, més a prop

L'Estat rebrà les primeres dosis de la vacuna de 

Moderna en un termini d'entre set i deu dies, segons va 

avançar aquest dijous el ministre de Sanitat, Salvador 

Illa, en una compareixença a Barcelona. Segons Illa, en 

sis setmanes Moderna enviarà 600.000 dosis.

El Departament de Salut ha detectat el primer cas de la soca britànica 

de la Covid a Catalunya. Es tracta d'una persona que va viatjar del 

Regne Unit, però que resideix a Catalunya. La consellera de Salut Alba 

Vergés  va explciar dimecres que s'està fent l'estudi de contactes i va 

assegurar que és "probable" que n'hi hagi més casos. 

tre la Covid-19. Animo tothom 
a vacunar-se per no emmalaltir, 
però també per no ser transmis-
sor de la malaltia”, explicava. 

Des de l'hospital informaven 

que tal com estableix el Departa-

ment de Salut, es prioritzaran en 

primera instància els professio-

nals a primera línia: urgències, se-

micrítics o la unitat Covid d’Hospi-

talització. Des del centre molletà 

aniran informant de l'evolució de 

la campanya.   a.mir  

Mesures

Aquest dijous, un cop passat el dia 

de Reis,  van entrar en vigor les noves 

restriccions per frenar els contagis de 

coronavirus. Entre les mesures decre-

tades pel  govern català hi ha el con-

finament municipal, que torna com 

a mínim, durant 10 dies, per reduir la 

mobilitat al país. La consellera de Sa-

lut, Alba Vergés, ho va anunciar di-

lluns al matí com a mesura per intentar 

contenir la pandèmia.El confinament 

municipal s'aplicarà tots els dies de la 

setmana –en l'anterior etapa d'aplica-

ció d'aquesta mesura, es feia només de 

divendres a dilluns a les 6 h–.

Entre les noves restriccions que ha 

aprovat el Procicat per redreçar la si-

tuació epidemiològica, també s'apun-

tat que tot el comerç que no sigui es-

sencial haurà de tancar durant els caps 

de setmana. A més, tancaran tots els 

dies els centres comercials, les boti-

gues de més de 400 metres quadrats i 

els gimnasos. Només es permetran les 

activitats esportives a l'aire lliure. El 

lleure queda suspès, així com la ma-

joria de les extraescolars. Només es 

podran realitzar les que mantinguin el 

mateix grup de convivència de l'escola 

i es facin al mateix centre.Mentre que 

les trobades familiars i/o socials no 

poden superar les sis persones, llevat 

que siguin convivents, i no suposin la 

confluència de més de dues bombolles 

de convivència.

EL CONFINAMENT 
MUNICIPAL TORNA 
PER FRENAR EL VIRUS
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La patronal Cecot i el Departament 
de Salut han posat en marxa un cri-
bratge massiu de covid-19 entre 
l'empresariat del Vallès Occiden-
tal i el Vallès Oriental, amb l'aspi-
ració de fer tests d'antígens al 10% 
dels treballadors del territori.

El pla planteja sis proves quin-
zenals per a cada treballador, les 
quals haurà d'assumir l'empresa. 
L'objectiu és tallar les cadenes de 
contagi "per evitar tancaments o 
grans absentismes laborals", se-
gons han destacat des de la patro-
nal vallesana, que té a punt prop de 
320.000 tests per a pràcticament 
52.000 assalariats i autònoms. El 

president de Cecot, Antoni Abad, 
ha augurat que el cribratge refor-
çarà la prevenció "i evitarà que 
el Procicat hagi d'imposar més 
restriccions".

Cada kit costarà uns 40 euros
El cribratge massiu impulsat per 
Cecot en col·laboració amb Salut 
confia seduir l'empresariat vallesà 
perquè adquireixin els sets amb els 
tests d'antígens per als seus treba-
lladors. Cada kit tindrà un preu 
aproximat de 40 euros que haurà 
de finançar la companyia, mentre 
que la Generalitat ha garantit que 
s'encarrega de tota la coordinació 

i adaptació informàtica per poder 
centralitzar les dades.
Segons va detallar aquest dilluns 
Cecot, que lidera el projecte junta-
ment amb la companyia de preven-
ció de riscos laborals Prevint, ja hi 
ha algunes empreses interessades 
a testar els seus treballadors en el 
marc d'un pla pilot que comença 
aquesta mateixa setmana i s'allar-
garà fins a finals d'abril. Cada cri-
bratge té una durada aproximada 
de deu setmanes.

Prèviament a adquirir els tests 
d'antígens i començar a fer les 
proves, les empreses interessades 
hauran de formar un gestor covid 
que s'encarregarà de fer el segui-
ment dels resultats. Aquest gestor 
podrà ser personal intern de la 
companyia o bé un empleat sub-
contractat, segons criteri de l'em-
presa. En el cas dels autònoms, ells 
mateixos hauran de fer aquesta 
formació on-line. 

Cecot i Salut impulsen un

cribratge per testar el 10% 

dels treballadors del Vallès

LES EMPRESES HAURAN D'ADQUIRIR ELS TEST D'ANTÍGENS, QUE COSTARAN APROXIMADAMENT 40 €

Els pacients ingressats per 

Covid tornen a disparar-se als 

hospitals de Mollet i Granollers

MOLLET. Un cop acabades les festes 
de Nadal, els hospitals del terri-
tori comencen a notar els efectes 
amb un increment dels contagis. 
L'Hospital de Mollet ha duplicat en 
la darrera setmana la xifra de per-
sones ingressades per Covid-19. 
Segons informava la Fundació Sa-
nitària Mollet (FSM), aquest dijous 
el centre sanitari tenia 28 perso-
nes ingressades per la malaltia, 16 

més que les registrades fa set dies.
Tanmateix, durant la darrera 

setmana l'hospital molletà ha do-
nat 14 altes amb un total de 926 
d'acumulades des de l'inici de 
la pandèmia i no hi ha hagut cap 
defunció. Pel que fa a la Unitat de 
Cures Intensives (UCI), la situació 
aquest dijous era estable, amb tres 
pacients ingressats per coronavi-
rus, segons la FSM.

Per altra banda, preocupació 
també a l'Hospital de Granollers 
per l'augment significatiu d'in-
gressos de persones que han do-
nat positiu en coronavirus a una 
prova PCR. 

Aquest dimarts, el centre sani-
tari tenia 67 malalts ingressats, 22 
més que dimecres de la setmana 
passada, i una trentena més dels 
que es comptabilitzaven fa 15 dies.

EL RISC DE REBROT AL TERRITORI  ES DUPLICA RESPECTE A LA DARRERA SETMANA  I S'ENFILA FINS ALS 403 PUNTS AMB 202 NOUS CASOS CONFIRMATS

Per fer front a aquest increment 
de demanda ha calgut tornar a 
obrir una nova àrea d'hospitalitza-
ció només reservada per a malalts 
de la Covid-19, com ja va succeir a 
l'octubre. 

Segons les dades de la Fundació 
Hospital Asil de Granollers, des 
de l'inici de la pandèmia el centre 
acumula 1.095 altes de pacients 
que han superat el coronavirus, de 
les quals només 5 s'han donat en la 
darrera setmana.

En canvi, aquesta setmana ha 
estat especialment dura també pel 
que fa a les defuncions, ja que des 
de dimecres de la setmana passa-
da se n'han produït 6, de manera 
que l'Hospital de Granollers acu-
mula 191 persones mortes arran 
de la Covid-19 des del març.

El risc de rebrot es duplica
Aquest increment de persones 
ingressades reflecteix la situació 
epidemiològica que viu el país i 
també el Baix Vallès. Segons dades 
de la Generalitat en el territori, al 
llarg d’aquesta setmana després 
de les festes de Nadal el risc de 
rebrot ha augmentat fins als 403 
punts, una xifra que duplica les da-
des registrades l'última setmana 
de desembre (188 punts). També 
la taxa de contagi tornava a pujar 
per sobre de l'1 (1,65). Mentre que 
la incidència acumula s'enfilava 
fins als 243,43,   gairebé 30 punts 
per sobre de la registrada ante-
riorment, segons informava la Ge-
neralitat aquest dijous.

Segons aquestes mateixes da-
des, en la darrera setmana s'han 
confirmat 202 casos nous de Covid 

per PCR i testos d'antígens (TA) al 
Baix Vallès.

Per municipis, segons el portal 
de dades Covid de la Generalitat, 
l'increment s'ha fet visible arreu 
del territori, sent les Àrees Bàsi-
ques de Salut (EAP) de Parets, la 
Llagosta i Martorelles-Sant Fost 
les que han registrat en aquesta 
darrera setmana l'increment més 
elevat de casos positius.

Pel que fa a Parets, en els darrers 
set dies s'han comptabilitzat 46 
casos nous de Covid, una vintena 
més que durant la darrera setma-
na. A l'EAP de la Llagosta es regis-
traven fins aquest dijous 28 nous 
casos de Covid-19, 16 més que fa 
una setmana i a l'EAP de Martore-
lles-Sant Fost la xifra de positius 
de la malaltia arribava als 26, una 
quinzena més que fa set dies.

Pel que fa a la resta d'Àrees Bàsi-
ques de Salut, l'increment de casos 
positius ha estat més moderada. A 
l'EAP de Mollet 1-Est el nombre de 
nous casos de coronavirus era fins 
aquest dijous de 23, quatre més 
que fa set dies. Mentre que a l'altra 
EAP molletana, la xifra de positius 
detectats s'enfilava als 33, una de-
sena més que els comptabilitzats 
en l'última setmana.

Per últim, fins aquest dijous, 
l'Àrea Bàsica de Salut de Montor-
nès- Montmeló havia confirmat 23 
casos positius de Covid-19, quatre 
més que els detectats fa una set-
mana.

Des de l'inici de la pandèmia, se-
gons dades del govern català, els 
municipis baixvallesans acumulen 
7.449 casos confirmats de Covid i 
338 defuncions.  

Si vols assegurar-te

EL TEU FUTUR,
T’oferim que siguis

AGENT PROFESSIONAL
en assegurances i productes financers

Posem a la teva disposició

el pla de carrera més sòlid del sector:

Programa de formació

Supervisió i acompanyament des del primer dia

Importants incentius econòmics

Envia el teu CV a:

sucursal.granollers@catalanaoccidente.com

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

CASOS ÚLTIMS
 7 DIES VAR. n CASOS FA 1 

SETMANA VAR. %

Mollet del 
Vallès - Est

23 +4 19 21.1

Mollet del 
Vallès
- 2 Oest

33 +10 23 43.5

Sant Fost - 
Martorelles

26 +15 11 136.4

Montornès 
-Montmeló

23 +4 19 21.1

Parets del 
Vallès

46 +20 26 76.9

La Llagosta 28 +16 12 133.3

font: departament de salut
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Montornès amplia les 
zones de fibra òptica
MONTORNÈS.  L'Ajuntament ha 

treballat conjuntament amb el 

veïnat i els diferents operadors 

de telecomunicacions per facilitar 

l'arribada de la fibra òptica a una 

part del municipi que tenia carèn-

cies de connectivitat i dificultats 

per accedir a Internet. Entre les 

zones necessitades, s'ha actuat als 

carrers de Valencia, Ca l’Espasell, 

Francesc Macià, Narcís Monturiol 

i Lleida.

Els serveis tècnics del consis-

tori han estudiat la problemàtica 

de cada zona afectada i ha facilitat 

solucions als operadors per a l’es-

tesa de fibra òptica. "Els treballs 

han permès donar resposta a 

les necessitats d'una part de la 

ciutadania, afectada des de feia 

anys per la mancança tecnolò-

gica. Una situació agreujada per 

l'increment de les demandes de 

comunicacions d'alta velocitat 

motivades per la pandèmia i la 

implantació del teletreball", in-

forma l'Ajuntament. 

Les persones que tinguin pro-

blemes per fer arribar l'alta ve-

locitat a casa, segons diu el con-

sistori, poden contactar amb el 

departament de Noves Tecnolo-

gies de l'Ajuntament per exposar 

el cas. D'aquesta manera, es podrà 

realitzar l'estudi de la situació i 

cercar la viabilitat de solucions 

amb els diversos operadors de te-

lecomunicacions. 

 

Montornès Smart City
Les actuacions dutes a terme per 

l'Ajuntament per millorar la con-

nectivitat del veïnat formen part 

del pla #MontornèsSmartCity de 

millora tecnològica que s'està de-

senvolupant a tot el municipi. El 

projecte també inclou, entre al-

tres accions, la potenciació de la 

infraestructura municipal de tele-

comunicacions per poder garantir 

el desplegament futur de tecnolo-

gies incipients com el 5G. 

El pla es va presentar el mes de 

febrer del 2019.  

COMUNICACIONS S'HA ACTUAT ALS CARRERS AMB CARÈNCIA DE CONNECTIVITAT DES DE FA ANYS

TALLER SOLIDARI 2020, 
AQUEST ANY MÉS QUE MAI

Els col·laboradors d’aquest any són: 
 AUTORAPIDMACOA
 PORTAGON AUTOS
 TALLER MARTINET
 TALLER SAMBLAS
 TALLERS DE L’AUTOMÒBIL JOAN GIRBAU
 BALLESTAS JJM
 RUMONCAR
 ORMAR CARAVAN
 PALET MOTOR
 GRUP AUTOMÒBILS BERTRAN
 COMERCIAL VILA VILA
 GARATGE QUIM
 BRUANI
 PNEUMÀTICS MASNOU
 TALLER J. VILLAGRASA
 GARATGE NADAL
 UEAC
 UEI

La Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC) ha organitzat un any 
més la campanya “Taller Solidari”, per a la recaptació d’aliments pels més 
necessitats de la comarca del Vallès Oriental. El 2020 ha estat un èxit a nivell 
d’inscripcions i van ser 18 les empreses que van col·laborar recollint aliments.
Sota l’eslògan; “Aquest any més que mai”, la UEAC ha volgut anar més enllà en 
aquesta campanya i fer una crida als seus associats. 
“La situació viscuda aquest 2020 per moltes famílies a causa de la pandèmia 
ha estat devastadora a nivell econòmic i des del gremi hem volgut ajudar-los 
a través de la donació d’aliments”, indica el Sr. Carles Torras, Secretari General 
del gremi.
La Fundació El Xiprer s’ha fet càrrec dels aliments recollits al Vallès Oriental 
per realitzar la tasca d’entrega als destinataris. A més a més, aquesta Fundació 
de Granollers no només ajuda als més necessitats, sinó que ofereixen suport en 
la reinserció d’aquestes persones a la societat.
La UEAC vol donar les gràcies públicament als tallers per la seva aportació, que 
de nou s’han mobilitzat per mostrar la seva generositat. Enhorabona a tots/es! 

Els 15 mosqueters posa a la venda 
els calendaris per recaptar fons per a 
l'associació local Globus pels Valents 
MONTORNÈS. La cooperativa de 5è 

de l’Escola Palau d’Ametlla Els 15 

mosqueters/es, creada en el marc 

del projecte CuEmE per impulsar 

la cultura emprenedora a les esco-

les, ha posat a la venda calendaris 

solidaris del 2021. Els infants han 

dissenyat els almanacs inspirats en 

el centre d'interès que treballen en-

guany a l'escola: la ciència. 

El cost de cada calendari és de 3 

euros i part de la recaptació anirà 

a l’associació local Globus pels Va-

lents, que duu a terme activitats per 

destinar fons a la investigació del 

càncer infantil. Els calendaris es po-

den adquirir a 5 punts de venda: a la 

floristeria Guzmy (plaça de la Font, 

1), a la Pollería Angelita (carrer de 

Federico Garcia Lorca, 9), a Frutos 

Secos IKE (carrer Major, 16), a Flors 

Guardiola (carrer de Sant Isidre, 14) 

i a la Ferreteria CIM (carrer del Riu 

Mogent, 6). 

Solidaritat als centres educatius
Durant les darreres setmanes, els 

instituts Vinyes Velles i Marta Mata 

i les escoles Mogent i Sant Sadurní 

també han realitzat accions solidà-

ries. En el cas del Vinyes Velles els 

alumnes de 4t d'ESO van promou-

re i dinamitzar la darrera campa-

nya de donació de sang realitzada 

a Montornès el 15 de desembre pel 

Banc de Sang i Teixits. 

Mentre que  l’Institut Marta 

Mata va participar en una jornada 

amb tallers i activitats de sensibi-

lització i promoció de la solidaritat 

el dia 17. Els i les joves van assis-

tir a una xerrada a càrrec de l’ONG 

Proactiva Open Arms i van confec-

cionar origamis per a la campanya 

“1 origami, 1 euro" de la Fundació 

EDUCACIÓ LES DARRERES SETMANES, ELS INSTITUTS VINYES VELLES I MARTA MATA I LES ESCOLES MOGENT I SANT SADURNÍ TAMBÉ HAN FET ACCIONS SOLIDÀRIES

aj. montornès

AMB EL CALENDARI  Els alumnes de l'escola Palau d'Ametlla

Mútua General de Catalunya en 

favor de la lluita oncològica infan-

til. També van recollir i lliurar ali-

ments per a Cáritas de Montornès. 

Una proposta en la qual també va 

col·laborar l'Escola Mogent. Final-

ment, l’Escola Sant Sadurní va re-

captar 485 euros per La Marató de 

TV3 d'enguany, amb la venda de 

polseres solidàries.  

El PSC lliura joguines a Cáritas 
L'Agrupació del PSC de Montornès ha col·laborat amb la campanya de recollida 

de joguines de Cáritas Montornès, amb el lliurament de dos regals per cada 

un dels 75 infants de diferents edats que té registrats al banc d'aliments. Amb 

aquesta acció, la agrupació "destina una part important dels seus recursos eco-

nòmics a ajudar als veïns que ho necessiten", segons ha explicat la formació. A 

més, totes les compres de les joguines i les llaminadures s'han fet a 5 botigues 

del municipi en un gest de suport al comerç de la localitat.

psc
SOLIDARITAT  EL PARTIT HA ENTREGAT 150 REGALS A L'ENTITAT
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Noves ajudes 
a l’hostaleria, 
restauració i 
comerç minorista

El Boletín Oficial del Estado 
ha publicat el Reial decret llei 
35/2020, de 22 de desembre, pel 
qual s’aprova un pla de xoc per a 
l’hostaleria i el comerç, dos dels 
sectors més afectats per la crisi 
sanitària. 

La mesura estrella de la refor-
ma inclou una rebaixa del 50% 
del lloguer sobre els locals que 
pertanyin a una empresa o enti-
tat pública o a grans propietaris, 
sempre que es compleixin una 
sèrie de requisits. 

Si es compleixen aquestes con-
dicions, l’inquilí podrà sol·licitar 
abans del 31 de gener el des-
compte del 50% durant l’estat 
d’alarma, les seves pròrrogues i 
els quatre mesos posteriors. 

Quan els bars o comerços no 
pertanyin a grans propietaris, 
sinó a petits, s’atorguen incen-
tius fiscals com, per exemple, la 
deducció a l’IRPF de la rebaixa 
en el preu del lloguer que s’acor-
di, per als mesos de gener, febrer 
i març de 2021. 

Finalment cal recordar, que tam-
bé s’ha obert un nou tram de 500 
milions en liquiditat ICO per a les 
pimes i autònoms.

BAIX VALLÈS. Londres, capital del 

Regne Unit, és un de les princi-

pals destinacion dels catalans que 

marxen de casa cercant feina, fer 

un Erasmus, millorar l'anglès o 

buscant un canvi de vida. La gran 

riquesa cosmopolita, la immensi-

tat de la ciutat i la seva la bellesa 

són només alguns dels motius 

pels quals decidir marxar a Lon-

dres. Ara, però, el Brexit pot fre-

nar aquestes migracions. De fet, 

els dos baixvallesans residents a 

Londres amb qui ha contactat el 

diari Som* destaquen que el que 

més pot afectar el Brexit –aquest 

1 de gener va finalitzar el període 

de transició per a la seva execució– 

serà en les noves migracions.

David Beltrán, llagostenc que 

fa 16 anys que viu al Regne Unit, 

considera que si el referèndum 

per deixar la UE va reeixir va ser 

principalment perquè "van cen-

trar-ho molt en la immigració". 

En aquest sentit, explica que des 

que es va votar el referèndum el 

2016 han passat quatre anys amb 

"molta incertesa" per a tots, però 

sobretot, en aquest cas, per als im-

migrants. "Han estat jugant amb 

els estrangers europeus, per-

què no se sabia com ens afecta-

ria el Brexit", critica Beltrán.

Malgrat que el llagostenc asseve-

ra que el Brexit no li agrada "gens" 

i que "a les grans ciutats com Lon-

dres, Manchester o Birmingham 

no hi van estar a favor, i a Escòcia 

tampoc", ara per ara considera que 

s’ha arribat a "un bon acord" i que 

"no ens afecta en res".

Amb el Brexit s'ha hagut de treu-

re un visat de residència (Settled 

Status), però que en aquest cas 

li atorga "gairebé els mateixos 

drets que als britànics". Això, 

per tant, "ens beneficia", diu Bel-

trán, qui afegeix que "ara podrem 

accedir a llocs de feina als quals 

abans era més complicat, perquè 

no érem residents" i també desta-

ca que per als estrangers accedir a 

un subsidi "abans era més com-

plicat que ara". Amb tot, reitera: 

"No som britànics al 100%". En 

contextos com els habitatges de 

protecció oficial, entre d'altres, "la 

prioritat sempre serà per a ells".

Final dels Erasmus al Regne Unit
El cas de la martorellesenca Aina 

López és bastant diferent. Ella hi 

va anar a finals d'aquest passat es-

tiu per fer les pràctiques finals de 

la carrera d'Educació Primària en 

Anglès (Menció de Música). El lí-

mit per fer-les era el 31 de desem-

bre, perquè l'endemà finalitzaven 

les beques Erasmus.

López apunta que "les univer-

sitats estan creant programes 

perquè els estudiants puguin 

venir, però no crec que donin 

una subvenció tan alta ni crec 

que serà tan fàcil. De fet, la 

UAB ha decidit que ja no es farà 

aquest programa de portar es-

tudiants a les escoles d'aquí". No 

descarta, però, que a mitjà o llarg 

termini s'hi tornin a entendre dins 

d'un marc diferent de l'Erasmus. 

Ara per ara, però, "s'ha acabat".

Després de l'experiència com a 

professora a Londres, li ha sortit 

l'oportunitat de quedar-s'hi fent 

d'au pair. Ha passat el Nadal a Mar-

torelles i diumenge va tornar-hi. El 

viatge i els tràmits als aeroports, 

però, van ser els mateixos. "No 

vaig haver de fer cap cua d'im-

migració". De fet, explica que fins 

i tot en el viatge realitzat ja aquest 

2021 es mantenien les tradicio-

nals dues cues per a passatgers de 

la Unió Europea i per als de fora.

La martorellesenca apunta que 

ara hi ha més traves administrati-

ves per anar-hi a viure. En el seu cas, 

s'ha pogut treure el visat de residèn-

cia per cinc anys (Presettled Status), 

ja que ha pogut acreditar el seu ha-

bitatge londinenc i la seva estada els 

darrers mesos. Per últim, López no 

creu que el Brexit l'afecti "gaire" al 

seu dia a dia. "Estem molt perduts, 

però els canvis s'estan fent molt a 

poc a poc", clou.    sergio carrillo

INTERNACIONAL  DOS BAIXVALLESANS EXPLIQUEN A SOM* LA SEVA EXPERIÈNCIA AMB EL BREXIT; L'ERASMUS N'ÉS UN DELS PERJUDICATS

"El Brexit ho notaran els migrants 
nous; ara per ara, a mi no m'afecta"

d.b.

DAVID BELTRÁN  El llagostenc a Trafalgar Square, davant de la National Gallery

a.l.

AINA LÓPEZ  La martorellesenca, davant d'una casa de Notting Hill

Beltrán: "Ara ens hem hagut
de fer residents i ens facilita

l'accés a algunes feines però
no som britànics al 100%"
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A judici, els dos autors d'una 
agressió amb una destral i un 
ganivet a Montornès el 2016
MONTORNÈS. La fiscalia demana la 

pena de 7 anys i 6 mesos de presó 

per a dos homes com a presumptes 

autors d'una agressió a unes altres 

dues persones, amb una destral i 

un ganivet de carnisser de 10 i 20 

centímetres de fulla respectiva-

ment. La secció 22 de l'Audiència 

de Barcelona celebrarà el pròxim 

14 de gener el judici dels fets que 

van tenir lloc fa quatre anys a Mon-

tornès.

Els acusats són A.B. i Y.B., majors 

d'edat i amb residència legal a Es-

panya. Segons l'escrit de conclu-

sions provisionals del jutjat d'ins-

trucció número 2 de Granollers, 

els fets van tenir lloc en un carrer 

de Montornès a les 18.30 h del 7 

de juny del 2016. Els acusats pre-

vi acord, haurien planejat despla-

çar-se fins on es trobaven les dues 

víctimes per tal d'atacar-les amb la 

destral i el ganivet.

Y.B. hauria agredit amb un ga-

nivet a una de les dues víctimes, 

provocant-li una ferida de 7 centí-

metres a la cama. Mentre que A.B. 

hauria fet servir una destral per 

agredir a l'altra víctima, ocasio-

nant-li ferides a les cames, a l'es-

quena i a la mà (amb un tall de 12 

centímetres), per la qual va ser in-

tervinguda i hospitalitzada durant 

una setmana. Segons aquest ma-

teix escrit, A.B. també hauria pro-

pinat una puntada de peu al cap de 

la víctima quan aquesta ja estava a 

terra i després ambdós presump-

tes agressors, haurien fugit.

Per tot plegat, la fiscalia els acu-

sa, d'un delicte de lesions i dema-

na la pena de 4 anys i sis mesos de 

presó, amb la prohibició d'aproxi-

TRIBUNALS  L'AUDIÈNCIA DE BARCELONA CELEBRARÀ EL JUDICI EL PRÒXIM 14 DE GENER, DESPRÉS DE QUATRE ANYS DEL SUCCÉS ON VAN RESULTAR DOS FERITS

mar-se a menys de 500 metres de 

les víctimes, de la seva llar o lloc 

de feina, així com de comunicar-se 

amb elles per qualsevol mitjà du-

rant 5 anys.

També els acusa d'un delicte 

contra l'Administració de Justícia 

i en demana una pena de 3 anys 

de presó i una multa de 18 mesos, 

amb una quota diària de 10 euros.

Indemnització per a les víctimes
A més, proposa que els acusats 

indemnitzin a cada una de les víc-

times. A Y.C., amb la quantitat de 

25.579 euros, a raó de 65 euros 

per cada un dels 233 dies impe-

ditius que va patir, de 6.174 pel 

perjudici estètic i de 4.260 per les 

seqüeles.

Mentre que per a l'altra víctima, 

amb la quantitat de 43.880 euros 

- 95 euros per cada un dels 7 dies 

hospitalitzat, 65 euros per cada un 

dels dies impeditius, 6.300 euros 

pel perjudici estètic i 15.140 per 

les seqüeles-.

En el judici està previst que co-

menci dijous de la setmana que ve  

a les 10 h a l'Audiència de Barce-

lona. En ell estan citats a declarar 

agents del cos de Mossos d'Esqua-

dra i un agent de la policia local de 

Montornès, així com dos testimo-

nis més. 

SE L'ACUSA D'UN DELICTE CONTINUAT DE FALSEDAT I D'ESTAFA

La Fiscalia demana 6 anys 
de presó per al propietari 
d'una ortopèdia a Mollet
MOLLET. La Fiscalia demana 6 anys 

de presó per al propietari de l'es-

tabliment Ortopèdia Mollet per 

un delicte continuat de falsedat de 

document oficial i un altre d'esta-

fa, que hauria comès presumpta-

ment entre l'1 de gener del 2002 i 

el 16 de gener del 2003. El judici se 

celebrarà el pròxim dia 13 de ge-ner, a les 9.30 h, a la secció 5a de 
l'Audiència de Barcelona.

Segons les conclusions provi-

sionals de la fiscalia, l'acusat pre-

valent-se de la confiança que tenia 

amb diversos professionals de 

l'àmbit sanitari a causa de la seva 

activitat empre, amb ànim d'enri-

quir-se va facturar al Servei Català 

de la Salut (CatSalut), productes 

ortopèdics que realment no dis-

pensava a pacients, apoderant-se 

de l'import total de la facturació.

Segons la Fiscalia, aquesta actu-

ació va provocar que pacients que 

tenien prescrits els productes mit-

jançant els documents PAO (Pres-

cripció d'Articles Ortopèdics) no 

arribessin a rebre'ls.

En aquest sentit, hauria facturat 

al CatSalut 231 cadires de rodes 

quan realment només n'havia ad-

quirit 208, apoderant-se així de 

l'import de les 23 cadires no ad-

quirides per un valor de 9.794,55 

euros. Sent aquestes cadires que 

dispensava de menor valor i es 

quedava amb la diferència. Tam-

bé hauria facturat al CatSalut 72 

respatllers quan realment només 

n'havia adquirit un i en disposava 

d'un altre en estoc, quedant-se així 

l'import íntegre de 8.320,2 euros.

La Fiscalia també acusa l'home 

de falsificar la firma dels faculta-

tius en els documents PAO.

Indemnitzar al CatSalut
A banda dels 6 anys de presó, la 

Fiscalia demana per a l'acusat una 

multa de 18 mesos amb una quota 

diària de 20 euros i la inhabilitació 

especial per a la professió, indús-

tria o comerç relacionat amb pro-

ductes ortopèdics durant el temps 

de la condemna. Així mateix, de-

manen que indemnitzi el CatSalut 

amb la quantitat de 83.171,6 eu-

ros, interessos a banda. 
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Grups de joves assalten hotels per 
fer-hi festes amb alcohol i drogues
GRANOLLERS.  Com a mínim una 
vintena de joves d’entre 17 i 25 
anys es van colar la nit de Cap 
d’Any a l’Hotel Granollers, al car-
rer Francesc Macià, per celebrar-hi 
una festa no autoritzada, amb al-
cohol i drogues. Els joves, veïns de 
Granollers i Canovelles majorità-
riament, van entrar per les portes 
d’emergència després que altres 
amics seus, allotjats a l'hotel, les 
obrissin per convidar-los a entrar.

A dins van "arrasar" tot el que 
van trobar, van organitzar el seu 
propi botellot, van sortir als bal-
cons, van posar música a tot volum 
i van consumir alcohol i drogues. 
Segons el director de l’hotel, Enric 
Gisbert, alguns tenien una actitud 
agressiva que va sobrepassar les 
persones encarregades de la re-
cepció i la seguretat a l’hotel. "No 

som capaços d’aturar-los ni de 

gestionar una situació així; van 

drogats i beguts, i tenen acti-

tud amenaçadora", diu Gisbert, 
qui lamenta que els Mossos no es 
presentessin a l’hotel quan se’ls 
va requerir, entre les 2 i les 4 de 
la matinada, perquè estaven cen-
trats en la rave de Llinars.

De fet, al mateix hotel s'han pro-
duït un parell de situacions sem-
blants els darrers dos mesos –des 
que hi ha decretat el toc de queda 
nocturn. L’hotel té identificats uns 
70 joves que han participat en 
aquests assalts. "A alguns els hem 

prohibit l'entrada diverses ve-

gades i els hem bloquejat en les 

reserves de Booking", diu Gisbert.
Sílvia Brunet, de l’Hotel Augusta 

Vallès i presidenta de l’Associació 
Hotels Vallès Oriental, explica que 
bona part dels hotels de la ciutat 
s’han trobat amb aquestes situaci-

ons, sobretot els més grans, amb 
diverses entrades, i els més eco-
nòmics. "S’ha posat de moda des 

que hi ha confinament nocturn. 

El mateix dissabte al vespre 

reserven dues o tres habitaci-

ons i després s’ajunten tots en 

una per fer-hi la seva festa", diu 
Brunet. "Fumen porros i beuen 

alcohol, i en alguns casos fan 

malbé les instal·lacions".
És el cas de l’Hotel Granollers la 

nit de Cap d’Any, en què els joves 
van robar comandaments a distàn-
cia i tovalloles, van trencar persia-
nes i arrencar detectors de fum per 
evitar que sonés l’alarma mentre 
fumaven a l’habitació. "Són joves 

que busquen una alternativa als 

SUCCESSOS  POLICIA I HOTELERS ALERTEN QUE AQUESTA PRÀCTICA SUBSTITUEIX ELS 'BOTELLONS' DES QUE HI HA TOC DE QUEDA

MEDI AMBIENT 

Mollet posa en 

marxa el servei 

de reciclatge dels 

arbres de Nadal

MOLLET. Del 6 al 12 de gener, el Ser-
vei de Parcs i Jardins de l'Ajunta-
ment de Mollet recollirà els arbres 
i plantes de Nadal que la ciutadania 
no vol conservar. Els punts de reco-
llida estaran instal·lats a la plaça Ma-
jor (al costat de l'entrada del Mercat 
Municipal); al Parc de Can Borrell; 
al Parc de la Plana Lledó (accés pel 
carrer del Ferrocarril amb avinguda 
del Parc), i la plaça d'Andalusia. El 
Servei de Parcs i Jardins recull els 
arbres naturals i plantes nadalen-
ques que es dipositin en aquests es-
pais per a la seva replantació o per al 
seu reciclatge, reincorporant-los al 
cicle de la natura. Les plantes s'han 
de deixar sense ornaments. Els ar-
bres que es recullen es dipositen al 
viver municipal per comprovar-ne 
la bona aclimatació. Els que sobre-
visquin es plantaran en espais verds 
de Mollet mentre que els que no ho 
facin es trituraran per convertir-los 
en compost que servirà d'adob.   

Nou punt de càrrega elèctrica a Sant Fost

L'Ajuntament de Sant Fost ha instal·lat un nou punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics al municipi. El servei és d'ús públic i està situat a 
l'aparcament de L'Ateneu, a tocar de la carretera B-500. Aquest és el 
segon punt públic de recàrrega per a vehicles elèctrics que hi ha a la 
població. L'altre es troba a l'aparcament del complex de Can Lladó.

aj.sant fost

ES TROBA A L'APARCAMENT DARRERE DE L'ATENEU

Martorelles tanca el cicle de 

xerrades sobre estalvi energètic
Dilluns, l'Ajuntament de Martorelles tancarà el cicle de xerrades vir-
tuals sobre l'estalvi energètic a la llar. En aquest cas, la trobada anirà a 
càrrec del gestor energètic municipal, Josep M. Ortiz, que parlarà sobre 
la factura elèctrica i els nous comptadors intel·ligents. La sessió serà a 
les 18 h. Serà de 30 minuts més el torn de preguntes. Les inscripcions 
es poden fer a martorelles.cat/estalvienergia.

SERVEIS INFORMACIÓ SOBRE COMPTADORS INTEL·LIGENTS

botellons que ara no poden fer a 

l’espai públic", lamenta el respon-
sable de l’Hotel Iris, a l'avinguda 
Sant Esteve. 

També durant aquestes festes de 
Nadal han tingut problemes sem-
blants a l'aparthotel Atenea Vallès, 
al carrer Aragó, on han vist com 
aquests grups d’incívics han gene-
rat molèsties tant al personal de 
l’establiment com a altres persones 
allotjades. "A més, es comporten 

com si fossin immunes, sense cap 

mena de protecció per la situació 

sanitària, i això ens obliga des-

prés a tenir les habitacions en 

quarantena durant més de dos 

dies, ben ventilades i amb desin-

feccions a fons", afegeix Brunet.
Per la seva banda, Mossos d'Es-

quadra i Policia Local afirmen te-
nir coneixement recent d'aquestes 
pràctiques i expliquen que interve-
nen sempre que se'ls requereix per 
aldarulls o desordres.  x.lloreda

h.g.

FESTES A HABITACIONS  L'Hotel Granollers, un dels afectats

MOLLET DEL VALLÈS

22/12 Francisco Fernández Contreras 72 anys

22/12 Purifi cación Sánchez Luque 97 anys
24/12 Lourdes Bosch Iniesta 93 anys
24/12 Manuel Somoza Polín 77 anys
26/12 Lino Nisa González 88 anys

28/12 Jose Vilar Blanco 56 anys

28/12 Francisca Rosas Espinosa 80 anys

03/01 Jose González Sánchez 88 anys
03/01 Rafael Cabanilla Casado 69 anys

PARETS DEL VALLÈS

22/12 Demetria Ledesma Iglesias 95 anys
24/12 Pastora Moreno Lorente 93 anys
29/12 Juan Brunes Batlles 69 anys

LA LLAGOSTA

26/12 Josefa Marín Trullas  86 anys
28/12 Antonio Vico Vico 84 anys

31/12 Araceli Hermoso Hidalgo 82 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

29/12 Amadeo Rovira Boix 79 anys
01/01 Patrocinio Ramírez Reyes 91 anys

MONTMELÓ

05/01 Jesús Zamora Hernàndez 77 anys

SANTA PERPÈTUA

25/12 Mercedes Pahisa Rojals 94 anys
28/12 Perfecto Heredia Centeno 87 anys

30/12 Benjamín Vispo Álvarez 74 anys
31/12 María Ramírez Moreno 88 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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La Diputació ha invertit 
prop de dos milions en 
millorar la seguretat a 
la carretera de la Roca 
MARTORELLES / MONTORNÈS. La Di-

putació de Barcelona ha invertit 

en els últims sis anys gairebé dos 

milions d'euros en actuacions per 

millorar la seguretat a la carretera 

de la Roca (BV-5001), en el tram en-

tre Martorelles i Vilanova del Vallès. 

Segons l'estudi Eurorap presentat a 

finals d'any pel RACC sobre acci-

dentalitat a les carreteres catalanes, 

aquest tram continua sent un dels 

itineraris amb un risc d’accidenta-

bilitat més alt de la xarxa local de 

carreteres i es troba entre els deu 

primers llocs de l’estudi.

Segons la Diputació, en el tram 

entre Martorelles i Vilanova del 

Vallès de la carretera BV-5001, 

des del 2014 s’han realitzat tres 

actuacions significatives i que 

han comportat l’arranjament de 

la intersecció de la BV-5156, la 

construcció d’una rotonda amb la 

BP-5002 i l’itinerari de vianants 

de Montornès del Vallès, amb una 

inversió global de prop de dos mi-

lions d’euros. Malgrat que el tram 

encara és de risc molt alt, el nom-

bre total d’accidents s’ha reduït a 

set el 2019, per sota dels 13 del 

2017 i 14 del 2018.

Pla de seguretat viària
Aquestes actuacions s’engloben 

dins el Pla de seguretat viària, que 

anualment aprova la Diputació 

de Barcelona amb la finalitat de 

millorar les condicions de segu-

retat viària de les carreteres de la 

xarxa. Les mesures adoptades en 

aquestes vies s’hauran d’analit-

zar amb el temps, quan l’impacte 

de les millores esdevinguin xifres 

que es puguin analitzar.   

INFRAESTRUCTURES  TRES GRANS ACTUACIONS DES DEL 2014

Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

Dissabte, 9 de gener de 2021
· A les 13.30h: Resum informatiu de 
  la setmana

Dilluns, 11 de gener de 2021
· A les 10h i a les 16h (r): Ben 
  Trobats
· A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
· A les 14.30h: La Porteria
· A les 19h: Connecti.cat 
· A les 20.30h: La Jornada, amb 
  Albert Maspons i Laia Laffaure

Dimarts, 12 de gener de 2021
· A les 10h i a les 16h (r): Ben 
  Trobats
· A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
· A les 14.30h: La Porteria
· A les 19h: Connecti.cat 
· A les 20.30h: Parlem-ne, amb 
  Susanna Aguilera

Dimecres, 13 de gener de 2021
· A les 10h i a les 16h (r): Ben 
  Trobats
· A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
· A les 14.30h: La Porteria

Dijous, 14 de gener de 2021
· A les 10h i a les 16h (r): Ben 
  Trobats
· A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
· A les 14.30h: La Porteria
· A les 19h: Connecti.cat

I tota la informació al VV Notícies 
cada dia a les 20 h, 22 h, 00 h, 02 h, 

04 h, 06 h, 9 h, i 13 h i al web 
www.vallesvisio.cat

MOBILITAT

L'ATM congela els 
preus del transport 
metropolità tot i el 
dèficit acumulat

BAIX VALLÈS. El 2021 arriba amb una 

congelació en els  serveis de trans-

port públic a l'àrea metropolitana de 

Barcelona, entre els quals el bus urbà 

de Mollet. El consell d'administració 

de l'Autoritat del Transport Metro-

polità (ATM) aprovava a finals d'any 

congelar les tarifes de tots els seus 

títols i allargar la caducitat dels títols 

vigents ara fins al 31 de desembre 

del 2021. El bitllet senzill continu-

arà tenint un preu de 2,40 euros en 

una zona; la T-Casual 11,35 euros; la 

T-usual 40 euros; la T-jove 80 euros; 

la T-dia 10,50 euros; la T-familiar 10 

euros i la T-grup 79,45 euros. En el 

cas de les famílies monoparentals o 

nombroses, la T-usual es manté en 

els 32 euros, la T-jove en els 64, i la 

T-70/90 en els 63,55 euros.  El trans-

port públic, doncs, no patirà canvis 

de tarifa malgrat el dèficit que acu-

mula. La caiguda dràstica d'usuaris 

i les restriccions en la mobilitat pro-

vocades per la Covid han fet que el 

dèficit de l'ATM s'hagi disparat fins 

als 750 milions d'euros.   

MEDI AMBIENT 

Rutes en transport 
públic per conèixer 
els parcs del Litoral 
i la serra de Marina

BAIX VALLÈS. La Diputació de Barce-

lona acaba de publicar una guia amb 

22 rutes pels 12 espais de la Xarxa 

de Parcs Naturals on poder-hi arri-

bar amb transport públic. Les rutes 

descrites tenen com a punt de sor-

tida un indret al que s’hi pot arribar 

mitjançant transport públic.

El Parc de la Serralada de Marina 

inclou dues rutes, una segueix el 

SL-C 142 pel torrent de la Font de 

l’Amigó (Badalona). La segona ruta 

del Parc de la Serralada de Marina 

segueix el SL-C 95 des Tiana fins al 

turó d'en Galceran. 

El Parc de la Serralada Litoral in-

clou la Ruta prehistòrica II, que s’ini-

cia a la Roca del Vallès i per arribar-hi 

es pot fer amb la línia R5 de Roda-

lies estació Granollers-Canovelles i 

enllaç amb línia L51 de Transgran 

parada Prat de la Riba-Plaça de Sant 

Jordi. A la ruta de les fonts de Santa 

Maria de Martorelles s’hi arriba amb 

l’autobús de les línies Sagalés 355 i 

356, des de l’estació Mollet-Sant 

Fost de les línies R2 i R8 de tren.    
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PARTITS  LA CONSTITUCIÓ ES PREVEU PER AL PRÒXIM 14 DE GENER

MOLLET. El proper dijous 14 de ge-

ner és el dia que s'ha fixat per cons-

tituir l'agrupació local de Junts 

a Mollet. Els afiliats s'hauran de 

pronunciar sobre les candidatures 

que optin a formar la secció mo-

lletana del partit de Puigdemont i 

que tenen temps de presentar-se 

fins al dia 13. Les candidatures 

que es presentin hauran de comp-

tar, almenys, amb els quatre càr-

recs mínims que ha de tenir cada 

agrupació local –coordinador/a, 

organització, política municipal 

i comunicació– més un mínim de 

tres vocals.

De moment, però, fonts del par-

tit a la comarca apunten que no-

més hi ha una candidatura previs-

ta, coordinada per Olga Vilaseca, 

de la Farmàcia Vilaseca, qui, si els 

associats de Junts ho ratifiquen, 

seria la coordinadora, amb la col-

laboració de Pere Martínez "mili-

tant històric, que no necessàri-

ament ha de formar part de la 

nova executiva local", expliquen 

des de la comarcal.

L'escissió de Junts i el Partit De-

mòcrata fa uns mesos ha deixat el 

mapa postconvergent disgregat a 

Mollet. Els caps visibles locals del 

Partit Demòcrata van mantenir-se 

i, actualment el president Albert 

Parés, el regidor, Joan Daví, l'exre-

gidor Jordi Talarn i Mònica Castro, 

més alguns altres associats formen 

part de l'executiva del Partit De-

mòcrata. Segons fonts del partit, 

després de les eleccions del 14-F 

es faran els canvis a l'executiva, 

que encara no s'ha modificat for-

malment tot i la marxa de la mei-

tat dels socis després de l'escissió, 

una fuga militants, però, que, "no 

ha anat a parar tota a Junts", diu 

Albert Parés.

Avals per a les eleccions
D'altra banda, a finals de la setma-

na passada es tancava la campanya 

de Junts per recollir signatures per 

permetre que Junts es presenti a 

les eleccions del 14-F. La llei obliga 

les noves formacions a presentar 

un aval del 0,1% del cens electoral 

de cada demarcació i en el cas de 

Barcelona això es traduïa en uns 

6.000.

Durant tota la setmana passada, 

els diversos grups promotors de 

Junts a la comarca han muntat pa-

rades per recollir signatures, i en 

total s'han aconseguit 3.851, més 

de la meitat de les que el partit 

necessitava per la demarcació de 

Barcelona.

A Mollet, la parada per recollir 

firmes es va muntar a la rambla 

Balmes durant dos dies i es van 

aconseguir 190 signatures. A al-

tres punts del Baix Vallès també se 

n'han recollit: Parets (212)Mont-

meló (72) i Sant Fost (32).  l.ortiz

Olga Vilaseca es 
perfila com a líder a
Mollet de la nova 
agrupació de Junts

@juntsvoriental

AVALS  Recollida de signatures a Mollet perquè Junts es presenti al 14-F

Es preveu que la candidatura
de Vilaseca sigui l'única que

opti a conformar grup del 
partit de Puigdemont a Mollet 

david mudarra / pp

ESCORTAT  Casado, en primer pla, seguit de Fernández i Bou

LA LLAGOSTA. El president del Par-

tit Popular, Pablo Casado, visitava 

durant les setmanes de Nadal una 

empresa logística a la Llagosta, en 

el marc de la campanya del 14-F. 

Casado demanava al govern es-

panyol que no intenti "vendre 

èxits aliens" amb l'arribada de 

les primeres vacunes contra el 

coronavirus a l'Estat espanyol. El 

líder popular va estar acompanyat  

del president del Partit Popular de 

Catalunya, Alejandro Fernández, i 

del líder popular a l'Ajuntament 

de Barcelona, Josep Bou.

Pablo Casado, de 
campanya a una 
empresa a la Llagosta

Montmeló destinarà 900.000 
euros per a la nova residència
i per comprar la deixalleria

MONTMELÓ.  El ple de Montmeló va 

aprovar el passat 22 de desembre, 

en sessió extraordinària i celebra-

da telemàticament, l'aprovació del 

Pressupost de l'Ajuntament per a 

l’any 2021. Es tracta d'un pressu-

post de 15,2 milions d’euros que 

contempla entre altres inversions 

la construcció de la nova residèn-

cia i l'adquisició de la deixalleria, 

així com el nou centre de formació 

professional de Química.

Pel que fa a les inversions, 

aquestes passen d'1,3 milions el 

2020 a 1,9 milions d'euros aquest 

2021. Tanmateix, cal tenir en 

compte que 900.000 aniran desti-

nats a la compra de la deixalleria 

(414.000) i a la construcció de la 

primera part de la nova residència 

(500.000). Cal apuntar, però, que 

els 414.000 euros que es destina-

ran a la deixalleria, actualment en 

terreny privat, provenen d'un in-

grés de l'Agència Catalana de Resi-

dus qui, malgrat el canvi de propi-

etat, continuarà fent-se'n càrrec 

de la gestió dels residus.

Pel que fa a la construcció de la 

nova residència assistida i centre 

de dia per a la gent gran a Mont-

meló, aquesta s'ubicarà al carrer 

de Joan Maragall 29, a l’actual zona 

d’aparcament al costat de l’escola 

bressol La Fireta.

El projecte ha de preveure una 

capacitat màxima per a 36 perso-

nes usuàries de la residència i de 

45 per al servei de centre de dia i 

haurà de preveure una futura am-

pliació per a 18 residents més i 15 

usuaris més del centre de dia. Les 

sales de convivència es dimensio-

naran per a 54 residents i 60 usu-

aris del centre de dia. S'estima que 

el cost estimat del projecte serà 

superior als 2,5 milions d’euros 

i caldrà buscar suport econòmic 

de la Generalitat i la Diputació per 

poder fer-hi front. Ara per ara n'hi 

destinen mig milió.

Canviem hi va votar en contra
El pressupost va ser aprovat amb 

els vots a favor de tots els partits, 

excepte Canviem Montmeló, que 

hi va votar en contra.

El portaveu de Canviem, Mar-

cel Comas, va considerar que no 

hi va haver prou debat amb les 

diferents forces polítiques per a 

l'elaboració dels pressupostos. 

També va assenyalar "que el re-

sultat final acaba sent més una 

declaració d'intencions sense 

concretar massa temes, que no 

pas un pressupost".

Pel que fa a l'altre partit de l'opo-

sició, Pep Benach, a diferència de 

Comas, sí que va aplaudir "la bona 

dinàmica entre l'equip de go-

vern i els grups de l'oposició", 

i va apuntar que "ha existit una 

bona predisposició de l'equip 

de govern a treballar aquest 

pressupost amb la resta dels 

grups municipals i ha intentat 

recollir la majoria de les pro-

postes que s'han realitzat".

Per últim, l'alcalde, Pere Rodrí-

guez, es va mostrar "molt satisfet 

d'aquest pressupost" del qual 

creu que ha estat "molt treballat" 

i que "concreta molts dels objec-

tius del PAM per a aquest 2021 i 

posa les bases per poder desen-

volupar-lo el 2022".  

CONSISTORI  LA NOVA RESIDÈNCIA S'UBICARÀ A L'APARCAMENT DEL COSTAT DE LA FIRETA

UBICACIÓ DE LA FUTURA RESIDÈNCIA  A l'aparcament del costat de La Fireta

maps
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SANT FOST. El pacte de govern a 
Sant Fost afronta hores baixes. 
Durant el període nadalenc, el 
grup de Sant Fost En Comú Po-
dem ha posat de manifest en un 
comunicat les discrepàncies entre 
la formació morada i el seu soci de 
govern, ERC-Junts. "En els últims 
mesos s'han pres, per part d'Al-
caldia, decisions unilaterals que 
entenem incompleix greument 
l'acord de govern", remarca SF 
En Comú Podem, al comunicat. 

La formació morada admet que 
fa més d'un any va signar un acord 
de govern amb ERC-Junts i la regi-
dora no adscrita Maria José Sánc-

hez "per materialitzar un canvi". 
Més d'un any després, però, la for-
mació morada ha apuntat fins a sis 
decisions unilaterals, que, segons 
el comunicat, discrepa amb el con-
tingut comú del pacte. 

Segons SF En Comú Podem, les 
discrepàncies s'han materialitzat 
amb el cessament de dos treballa-
dors mitjançant un decret d'Alcal-
dia "inadequat i sense la nostra 
conformitat"; la renovació del sis-
tema de gestió de residus i la d'EN-
DESA "quan el ple municipal va 
decidir canviar-ho"; l'ampliació 
de l'Albus "insuficient i sense 
consensuar amb nosaltres i els 

veïns i veïnes"; els ajuts per a l'IBI 
i les ordenances fiscals; i "els pro-
funds desacords en la forma de 
gestió dels recursos humans de 
l'Ajuntament i els processos de 
contractació i selecció de perso-
nal".

A propòsit d'això, SF En Comú 
Podem també es queixa de la fal-
ta de comunicació amb ERC-Junts 
per treballar els pressupostos del 
2021. "Un pressupost que dema-
nem negociar amb els nostres 
socis de govern i que encara 
estem esperant", diu el grup po-
lític, i remarca: "El comunicat és 
el resultat de no ser escoltat pel 

MUNICIPAL  PODEM ACUSA L'ALCALDIA DE PRENDRE DECISIONS "UNILATERALS" I VALORARIA LA SORTIDA DEL GOVERN SI NO HI HA UNA RESPOSTA D'ERC-JUNTS

Les tensions entre Podem i 
ERC-Junts aboquen Sant Fost a 
una crisi dels socis de govern

Les polítiques molletanes escalen 
posicions a les llistes al Parlament

BAIX VALLÈS. Dues de les dones 
molletanes amb més protagonis-
me a la política municipal actual 
són les principals apostes del seus 
respectius partits per respresen-
tar l'electorat del Vallès Oriental 
al Parlament de Catalunya. Mireia 
Dionisio (PSC) i Marina Escribano 
(comuns) ocuparan llocs desta-
cats a les candidatures per a les 
eleccions del 14-F.

D'una banda, la primera tinenta 
d'Alcaldia i primera secretària del 
PSC de Mollet, Mireia Dionisio, serà 
la baixvallesana millor posicionada 
a la llista socialista. Dionisio ocuparà 
el número 24 de la llista que liderarà 
el polític Salvador Illa, també de la 
federació del PSC al Vallès Oriental. 
Aquesta posició millora la que ja va 
ocupar el 2017, quan va ser la nú-
mero 28 de la candidatura aleshores 
encapçalada per Miquel Iceta.

Més enllà de la posició, Dionisio 
assegura estar "molt agraïda a 
la militància i a la direcció del 
partit per aquesta confiança i la  
seva generositat. Sempre estic a 
disposició d'allà on creguin que 
puc ser útil. Per mi  sempre és 
un honor representar el PSC", 
explica Dionisio.

La regidora de Mollet va ser es-
collida en una assemblea extraor-

dinària que els socialistes del Va-
llès Oriental van fer fa uns dies i va 
ser ratificada la setmana passada 
per la Comissió Electoral del Con-
sell Nacional.

Escribano, primera vallesana 
Situada al número 14, la regidora 
molletana Marina Escribano Mas-
pons és la primera de les represen-
tants del Vallès Oriental a la llista 
dels comuns per a les eleccions al 
Parlament, una posició que esdevé 
la més important del partit a la co-
marca en uns comicis a Catalunya.

Implicada en política local des 
del 2007, des de fa uns anys i en 
l’actualitat, és regidora i portaveu 
del grup municipal de Mollet En 
Comú. Escribano ja ha format part 
d'anteriors candidatures a la Cam-
bra Catalana. El 2010 també va en-
capçalar la representació del Vallès 
Oriental a la llista d'ICV-EUiA al nú-
mero 24 per Barcelona. Escribano 
també ha estat integrada en candi-
datures al Congrés dels Diputats, 
en concret a les eleccions del 28 
d'abril de 2019, per la candidatu-
ra d'En Comú Podem-Guanyem el 
Canvi, al número 14 per Barcelona.

La molletana és una de les repre-
sentants del món municipalista a 
la llista dels comuns. Per a Marina 

Escribano, “és molt necessari que 
el món local estigui representat 
a la candidatura, per esdevenir 
la veu del territori al Parlament, 
i poder-hi dur les necessitats i 
problemàtiques”. També declara 
que està “il·lusionada de formar 
part de la llista, i poder sumar 
pel canvi que urgeix a Catalunya, 
davant un govern fallit, i per do-
nar una veritable resposta a les 
necessitats de la gent”. 

Difícil arribar a l'escó
Tot i ocupar posicions destacades, 
totes dues molletanes tindran di-
ficultats per aconseguir un escó al 
Parlament. Els escons en joc per la 

candidatura de Barcelona són 85 i, 
en el cas del PSC, actualment n'hi 
ha 13 ocupats per diputats socia-
listes, és a dir, que el partit hauria 
de gairebé duplicar els seus resul-
tats a la circumscripció barcelo-
nina perquè la molletana pogués 
aconseguir seure al Parlament. En 
un cas similar es troba Escribano, 
ja que els comuns tenen set escons 
per Barcelona i s'haurien de dupli-
car els suports a la circumscripció 
perquè la molletana accedís a la 
Cambra Catalana.

D'altra banda, la també regidora 
de l'Ajuntament de Mollet Isabel 
Padilla d'Ara Mollet ERC MES serà 
la 54 de la llista d'ERC.  

ELECCIONS 14-F  TRES REGIDORES DE L'AJUNTAMENT DE MOLLET FORMARAN PART DE LES CANDIDATURES PER ALS COMICIS A LA CAMBRA CATALANA 

Altres baixvallesans

A la llista, Dionisio acompanyarà altres 

candidats vallesans, el més destacat el 

cap de llista, Salvador Illa. Jordi Terra-

des, actual diputat al Parlament de Ca-

talunya i regidor a Granollers, anirà de 

número 13, una posició més baixa que 

la que ocupava el 2017, quan era el nú-

mero 7. Pel que fa a la resta de baixva-

llesans, la llista compta amb Conchi 

Jiménez, de la Llagosta (42), la mateixa 

posició que va ocupar el 2017, Antonio 

Garcia, de Parets en el 79, i la suplent 

número 7, Xènia Guerra, de Sant Fost.

En total seran 7 els candidats i candi-

dates de Catalunya en Comú del Va-

llès Oriental. Pel que fa als candidats 

baixvallesans, Alba Serrano de Mont-

meló, actualment regidora de Canviem 

Montmeló i especialista en temes de 

migració, refugiats i asil, serà la núme-

ro 39. La resta de noms són el granollerí 

Marc Collado (42); Angel Ramos qui 

estarà al lloc 54, i en els números 60 i 

74, hi serann, respectivament, la Núria 

Romero, de Cardedeu, i el Mario Rodri-

guez, de Granollers. Des del partit, en 

destaquen "la varietat de procedènci-

es i àmbits de treball, que van des de 

la salut, migració, fins al feminisme i 

sindicalisme, passant per una forta 

implicació i coneixement del món as-

sociatiu i del municipalisme". "Apor-

ten coneixement i experiència des de 

diferents trajectòries".

 CANDIDATS SOCIALISTES

CANDIDATS COMUNS

arxiu

SOCIS DE GOVERN  L'alcalde, Carles Miquel, a l'esquerra i Bastida, a la dreta

nostre soci. És una qüestió de fa 
mesos", afirmava, en declaracions 
a aquest diari, el secretari d'orga-
nització de SF En Comú Podem, 
Guillermo Álvarez. El grup morat, 
però, confia en poder resoldre la 
crisi: "La nostra voluntat és re-
soldre el problema, però si no 
té solució valorarem sortir del 

govern", afegia Álvarez.
Fonts d'ERC-Junts admetien al 

diari Som que no els sorprenia el 
comunicat i s'emplaçaven a una 
reunió del seu grup polític per 
prendre decisions respecte al co-
municat de SF En Comú Podem. De 
moment no s'han volgut fer decla-
racions sobre la qüestió.  jl.r.b.

Mireia Dionisio serà la número 24 del PSC i Marina Escribano, la 14 d'En Comú Podem
arxiu

MARINA ESCRIBANO

arxiu

MIREIA DIONISIO
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–A qui recomaneu transfor-

mar-se en cooperativa?

–Ho recomanem a entitats que 
jurídicament són una associació 
o bé que provenen del món més 
mercantil, habitualment societats 
anònimes o societats limitades.
–Pel que fa a associacions, quins 

criteris han de complir perquè 

considereu favorable el pas a 

cooperativa?

–Ho recomanem a associacions 
en què gran part de la seva activi-
tat té a veure amb alguna activitat 
econòmica, més enllà de l’activitat 
associativa i que, per tant, funcio-
nen com a empreses més que com 
a entitats associatives. El que pre-
tenem és treballar per intentar ge-
nerar ocupació dins de l’associació, 
o encara que sigui autoocupació.
–Posem exemples concrets. L'Ei-

xida, a Granollers, és una enti-

tat cultural que està valorant el 

pas a cooperativa. Les entitats 

que ofereixen programacions 

regulars d'activitats, serien un 

exemple d'associacions que cal-

dria transformar a cooperativa?

–Podria ser. Si la majoria de l’acti-
vitat que fa l’associació és aquesta 
activitat econòmica cultural, en 
aquest cas sí que recomanaríem 
la transformació en cooperatives.
–I en el cas de les esportives, en 

què hi pot haver diverses perso-

nes amb un sou, com els entre-

nadors?

–En principi no, ja que parlem 
d’una activitat principalment asso-
ciativa en què la contractació d’un 
entrenador va en favor de l’activitat 
associativa, que podria ser promo-
cionar l’activitat esportiva al poble. 
En el cas que sí que recomanaríem 
una associació és quan hi ha quatre 
o cinc d’aquests entrenadors que 

munten una associació per fer de 
coachs amb esportistes i que co-
bren específicament per això, sen-
se una activitat associativa darrere.
–Un cop detectada la necessitat 

de la transformació, quin procés 

han de seguir les associacions?

–Han de començar per entendre 
què són i com funcionen les coo-
peratives. Després revisaríem la 
viabilitat econòmica del projecte. 
I acabaríem entrant en els estatus 
i en la definició jurídica d’aquesta 
nova entitat.
–Quins beneficis té la transfor-

mació, en el cas de les associa-

cions?

–Una associació no està pensada 
per realitzar una activitat pura-
ment econòmica. L'associació pot 
realitzar activitat econòmica que 
acompanyi o com complementi 
l'activitat principal associativa. 
Els responsables de les empreses 
cooperatives, a més, gaudeixen del 
que s'anomena "responsabilitat li-
mitada al capital aportat". Això vol 
dir que, d'entrada, la responsabili-
tat màxima que se'ls pot reclamar 
és la quantitat que s'ha aportat en 
concepte de capital social. En asso-
ciacions, com que no són una em-
presa, no hi ha aquesta limitació i 
per tant això genera més insegu-
retat jurídica a les entitats que fan 
una activitat purament econòmica 
a través d'una associació. També hi 
ha beneficis fiscals en cas d'exce-
dent pel fet de ser cooperativa.
–Passem a la transformació d'en-

titats mercantils a cooperatives. 

Amb quins casos ens trobem?

–A vegades ho recomanem per con-
tinuació d’una empresa que d’altra 
manera no seria viable. Per exem-
ple, en una empresa familiar que 
resulta que no té seguiment i que 

no està clar qui podria agafar l'em-
presa, es fa un procés de reempresa, 
de transformació en cooperativa, en 
què els treballadors poden acabar 
comprant la mateixa empresa per 
motiu de jubilació o per altres cau-
ses de l’empresari. Un context simi-
lar es dona quan estan en situació 
de fallida o semifallida i els treballa-
dors, per mantenir els llocs de tre-
ball i per reflotar l’empresa, poden 
fer aquesta compra. És més factible 
fer una aportació de capital entre 
diverses persones que un únic em-
presari tot sol. També és interessant 
la transformació a l’hora de retenir 
el talent, sobretot en empreses que 
no depenen molt dels capitals, sinó 
que depenen més de les persones 
i dels recursos humans que tenen. 
Amb la forma en cooperativa, socia-
litzes la responsabilitat, però també 
socialitzes el benefici i els guanys, i 
així pots retenir aquestes persones, 
aquest talent, en el si de l’empresa.
–Les cooperatives eviten que 

els seus majors talents marxin?

–Quan entres en una cooperativa 
tens molt clar quin és el camí per 
accedir a ser soci, mentre que en 
una SL depens 100% de la propie-
tat. En una cooperativa, on hi ha un 
camí marcat per entrar a l’àmbit 
societari, crec que la motivació no 
és la mateixa. Ja no només per una 
motivació econòmica, sinó també 
per responsabilitat. En tot cas, no 
tot són flors i violes. Una coopera-
tiva es basteix sobre els exercicis 
d'autoresponsabilitat, de comu-
nicació, d'entesa entre iguals, i no 
és per a tothom. Has de ser capaç 
d'entendre't amb els teus com-
panys, amb els teus socis i també 
amb els teus treballadors, que pro-
bablement acabaran sent socis.
sergio carrillo

ENTREVISTA

Perfil

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha presentat una guia en què explica les 

casuístiques i els beneficis de transformar una associació o una empresa en cooperativa. 

En Pau Serrat, consultor econòmic de Facto Cooperativa –empresa impulsora de l'Ateneu 

Cooperatiu– s'encarrega dels assessoraments que es tramiten mitjançant l'Ateneu.

Pau
Serrat
Pagespetit

Consultor econòmic a Facto Cooperativa

“Recomanem 
transformar una 
associació en cooperativa 
si la majoria de l’activitat 
que fa és econòmica”
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L'atur tanca l'any 2020 amb 
8.466 desocupats al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. L'atur ha pujat al Baix 
Vallès en 328 persones (+4,05%) el 
mes de desembre, fins a assolir un 
total de 8.466 desocupats. Tot i l'in-
crement, la xifra de persones sense 
feina de l'últim mes de l'any no és 
la més elevada del 2020. En el con-
junt dels municipis baixvallesans, 
la xifra més alta es registrava els 
primers mesos de la pandèmia i es-
pecialment el mes de maig, quan hi 
havia 8.902 aturats.

Passat el primer confinament 
–quan va tornar a baixar la xi-
fra d'aturats, exceptuant el mes 
d'agost– i després de tres mesos 
consecutius en descens –de se-
tembre a novembre–, el mes de 
desembre l'atur s'ha tornat a en-
filar arreu del país i en el cas del 
Baix Vallès ho ha fet en tots els 
municipis, amb Parets (+8,51%) i 
Montmeló (6,02%) com les locali-
tats on la xifra de persones sense 
feina ha incrementat més respecte 
al novembre amb un total de 1.033 
i 564 aturats, respectivament.

La pujada a Mollet ha estat del 

OCUPACIÓ LA XIFRA DE PERSONES SENSE FEINA AL TERRITORI ÉS GAIREBÉ UN 20% SUPERIOR A LA REGISTRADA FA UN ANY

font: treball
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3,91% respecte al mes de novem-
bre i la xifra d'aturats ja arriba als 
3.777. A la Llagosta l'increment 
respecte al mes passat ha estat del 
4,59% fins als 1.026 aturats; a Sant 
Fost del 5,25% amb 441 perso-
nes sense feina i a Montornès del 
3,26% amb 1.267 desocupats. San-
ta Maria i Martorelles han estat les 
localitats on la pujada registrada 
respecte al mes anterior ha estat 

més baixa. A Martorelles l'incre-
ment ha estat de l'1,65% i suma un 
total de 308 aturats i a Santa Maria 
del 2,04% i compta amb 50 perso-
nes sense feina.

En termes interanuals, la puja-
da respecte al mes de desembre 
del 2019 ha estat considerable i la 
xifra de persones registrades a les 
oficines de treball aquest últim mes 
de l'any, supera en gairebé un 20% 

les de l'any anterior, passant dels 
7.101 aturats al territori als 8.466 
el desembre del 2020.

Per municipis, l'increment més 
important el registren Santa Ma-
ria i Montmeló amb un 35,14% 
i un 26,46% més d'aturats que 
fa un any, respectivament. El se-
gueixen Sant Fost (+21,82%); la 
Llagosta (+20,99%); Montornès 
(+19,87%); Parets (+18,87%); Mo-
llet (+17,59%) i finalment Martore-
lles (+14,07%).

Valoració de patronal i sindicats
Després d'aquest últim increment 
del 2020, que a Catalunya suposa 
gairebé mig milió de persones més 
a les files de l'atur, des del sindicat 
UGT consideren que "és el mo-

ment d’establir uns pressupos-

tos socials, amb més inversió 

pública". També reclamen que és 
l’hora de modernitzar del Servei 
Públic Estatal d’Ocupació; de dotar 
de més personal les oficines de tre-
ball i prorrogar els ERTO.

Mentre que per al director de 
l’Àrea de Treball de PIMEC, Josep 
Ginesta: “Les dades constaten la 

preocupant pèrdua de teixit pro-

ductiu i aquesta situació requeri-

rà mesures urgents, coordinades 

i sostingudes en el temps”. 

NOMBRE ATURATS AL BAIX VALLÈS

TEIXIT PRODUCTIU

Sant Fost aprova 
una convocatòria 
d'ajuts econòmics 
als comerços
SANT FOST. L’Ajuntament ha apro-
vat una convocatòria d’ajuts eco-
nòmics als comerços del municipi 
que s’hagin vist obligats a tancat 
o a reduir extraordinàriament la 
seva activitat comercial a causa de 
les restriccions de la Covid-19.

Els ajuts oscil·laran entre els 500 
euros i els 1.500 euros, en funció 
de l’afectació de les restriccions en 
l’activitat comercial i del nombre 
de dies que els comerços han ha-
gut de tancar per les restriccions 
sanitàries durant el 2020. Les ba-
ses dels ajuts es poden consultar 
des del passat 29 de desembre al 
web municipal. 

Microcrèdits per al comerç
Aquestes ajudes al comerç local 
s'afegeixen a la línia de microcrè-
dits que el consistori ja va atorgar 
als establiments comercials del 
municipi afectats per les restric-
cions de la pandèmia sanitària el 
passat mes de juny, just després 
del primer confinament. 

PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

 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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OPINIÓ

Com cada final d'any, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha fet 

públiques les dades del Producte Interior Brut (PIB) als municipis catalans. 

Segons l'informe, amb les dades de 2018 sobre la taula, la majoria de poblacions 

del Baix Vallès consolida el creixement del seu PIB, gràcies, principalment, a la 

força de la indústria, que situa els municipis amb un major pes d'aquest sector 

entre els majors generadors de riquesa. De fet, a Parets, un dels municipis 

catalans amb un PIB per càpita més alt de Catalunya,  fins al 63% del PIB prové 

del sector industrial. A Mollet, també, l'increment progressiu del PIB va en 

paral·lel a una millora de la productivitat industrial. Davant aquesta evidència, 

les administracions locals i comarcals haurien de mantenir l'aposta per fer dels 

polígons d'activitat econòmica espais atractius i preparats per a les necessitats 

d'aquest àmbit productiu, que cada cop més, demanda bon accés a les TIC, a 

banda de la millora de les comunicacions en mobilitat i de l'estat de conservació 

dels polígons. El Vallès ha estat històricament un espai industrial i la seva 

reindustrialització, amb criteris de sostenibilitat i amb apostes per sectors com 

la indústria verda i tecnològica, ha de ser una prioritat.

LA INDÚSTRIA COM A MOTOR

Editorial

Promou:

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

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat

Editora fundada l’any 2001

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 

Editora Sílvia Vinyeta svinyeta@som.cat  Direcció Laura Ortiz lortiz@som.cat Departament Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Anna Mir amir@
som.cat, Sergio Carrillo scarrillo@som.cat, José Luis Rodríguez Beltrán esportsdiarisom@som.cat Disseny Gràfic dissenydiarisom@som.cat Administració 
administraciodiarisom@som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-22583-2001 ISSN: 1579-4148 Tancament de 

l’edició 21.34 h del 7 de gener

sommollet.cat somparets.cat somlallagosta.cat sommontornes.cat sommartorelles.cat

ivim una situació extremadament 
greu. La pandèmia de la COVID-19 
ha mostrat la nostra enorme vul-
nerabilitat. Sens dubte, no és un 

fet aïllat. Els científics reiteradament ens han 
alertat de la més que preocupant situació 
climàtica i ecològica que hem d'afrontar. La 
pandèmia, segons els estudis científics, ha 
estat causada per la degradació dels ecosis-
temes que esmorteïen la transmissió de vi-
rus. Explotació de sòls i de la biodiversitat, 
extracció de recursos i pels efectes del canvi 
climàtic. Un creixement desmesurat instau-
rat per interessos econòmics i polítics de cur-
ta mirada allunyats del bé comú i de la vida.

Com si tot fos igual, els nostres governants 
amb mirada curta i segrestats pels poders 
econòmics, no són capaços de canviar aquest 
model capitalista responsable d'haver-nos 
portat al llindar de l'abisme. Certament, és 
enormement preocupant on ens ha portat la 
política econòmica de lliure mercat global i de 
mercantilització de tot el que és més essencial 
per a la vida. Fa pocs dies, sorprenentment, 
s'anunciava que l'aigua, tan imprescindible 
per a la vida, entrava en el mercat de futurs. 
D'altra banda, l'economia al nostre país es 
basa en la construcció, el turisme i el cotxe. 
Sent els principals causants del canvi climàtic. 
Els resultats els coneixem: feines precàries, 
augment de desigualtats, deteriorament dels 
ecosistemes, crisi sanitària, econòmica, ecolò-
gica, climàtica i social. Perplexos presenciem 
com l'anomenada 'nova normalitat' pretén 
implementar les mateixes receptes. Les que en 
comptes de pal·liar han augmentat el mal sota 
el mantra de l'economia. Capitalista, és clar.

És urgent i transcendental: calen canvis 
profunds a tota escala. Ja no té sentit qües-
tionar aquests missatges com alarmistes i 
fora de tot sentit. La classe científica els ava-

La pandèmia de la 
Covid-19 no és un fet aïllat

V

QUIM
PÉREZ

Portaveu d'Aigua 

d'Ecologistes en Acció

la. Les persones no poden descansar les nits 
estiuenques de calors humides superiors als 
20º. Cada dia que passa les pluges són més 
intenses. El Besòs en un breu temps per dues 
vegades és a poc de desbordar-se i inundar 
les ciutats riberenques. El risc de sequera 
sempre és present. La cimera climàtica de 
París ens alertava que no podíem augmentar 
la temperatura mitja en 2º i que calia no su-
perar l'1'5º. L'Estat espanyol ja ha superat la 
seva quota. L'Agència Estatal de Meteorologia 
(Aemet) el passat mes de Juliol, en el seu pri-
mer informe global anual del clima de l'Estat 
espanyol, indicava que la temperatura en la 
Península havia augmentat un 1,6º respecte a 
l'època industrial. Estudis acadèmics de l'Ins-
titut Mediterrani de Biodiversitat i Ecologia 
concloïen que el Mediterrani s'escalfava més 
ràpidament que la resta del planeta.

No podem continuar fent el mateix com si res 
hagués passat i sense voler saber el perquè. Ca-
len noves accions polítiques que posin la vida al 
centre. La pandèmia ens ha indicat com són de 
vulnerables les ciutats amb altes densitats de 
població i com han augmentat els riscos d'abas-
timent de productes bàsics que incomprensi-
blement han d'arribar de lluny. Cal fomentar 
les economies de proximitat. No té cap sentit 
dependre de mercats globals, del transport de 
mercaderies imprescindibles mogut per ener-
gies contaminants fòssils que afecten greument 
la salut de les persones i emeten de forma letal 
els gasos que incentiven el canvi climàtic.

El litoral mediterrani, l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona, les riberes de les conques del 
Besòs i del Llobregat, Mollet del Vallès ja no 
poden créixer més perquè més aviat que tard 
col·lapsaran. La veritable sortida és un nou 
model ecosocial, un compromís per les reno-
vables, per l'agroecologia, per la gestió de l'ai-
gua pública i democràtica, per les comunitats 
energètiques, pels productes de proximitat, 
per deixar de fabricar productes d'un sol ús, 
desfer-nos del cotxe privat i de l'aviació inter-
nacional que alimenta un turisme sense sen-
tit. Entre totes hem d'aconseguir posar la vida 
al centre i que ningú, ningú, es quedi enrere.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Moltes gràcies a Montornès 
del Vallès per donar suport a 
la cultura i contractar el nostre 
espectacle de màgia familiar 
Viatge a Magicolandia

Xema Solé Solá @xemasole Àlex Marieges @ALEXMARIEGES

UCIs q costa obrir pq no hi ha infermeres,vacunes 
q es demoren pq no hi ha infermeres...., la 
pandèmia algun dia (confiem) passarà. Confio q 
una d les lliçons q el @govern i @desdelamoncloa 
hagin aprés és q: FALTEN INFERMERES . Ah! I q 
tinguin condicIons dignes de treball!!

Si la llibertat dels presos arriba 
per alguna via, benvinguda 

sigui, però només l'amnistia
permet posar el comptador del

conflicte a zero

uan en Jordi Cuixart i en Jordi 
Sànchez van entrar a la pre-
só, l’octubre del 2017, el clam 
unànime del sobiranisme va 
ser el de Llibertat presos polí-

tics. Setmanes després amb l’empresona-
ment i l’exili de la resta de líders polítics,  
la consigna és va multiplicar amb diferents 
formes i matisos, especialment, per fer evi-
dent les preses i les exiliades. Llaços grocs, 
pancartes i altres formes imaginatives  i a 
voltes espectaculars de reclamar el seu alli-
berament es feren presents als paisatges 
urbans i rurals, a les vores de les carreteres 
i als cims de les muntanyes. Amb llibertat 
presos  diem que no els volem a la presó ni 
a l’exili. És per això que ens alegrem quan 
surten de permís, per treballar o per estar 
amb la família, quan tribunals europeus 
dicten sentències exculpatòries. D’igual 
manera ens entristim i enrabiem quan se’ls 
restringeixen els seus drets penitenciaris  o 
parlamentaris.

D’ençà de la injusta sentència del judici 
del procés veus de diferent signe ideològic 
postulen per trobar la fórmula que, a curt 
o mitjà termini, porti els presos al carrer, 
posant sobre la taula l’amnistia, un indult 
o la reforma del codi penal, tres maneres 

Q

LLIBERTAT PRESOS

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

vàlides amb  opcions i conseqüències di-
ferents.  No cal dir que la triple dreta po-
lítica i les seves branques  judicial, militar 
i mediàtica no en volen sentir a parlar i hi 
posaran  tots els obstacles possibles.  Quan 
els partits del govern de l’Estat parlen de 
l’indult i de canvis al codi penal estan re-
coneixent que el litigi  entre Catalunya i 
l’Estat és polític i que la sentència va ser 
desproporcionada . Si la llibertat dels pre-

sos arriba aviat per alguna d’aquestes vies, 
benvinguda sigui, però només l’amnistia 
permet posar el comptador del conflicte 
a zero i algun dia haurà de fer-se realitat.

Encetem l’any amb una llarga cursa 
electoral per dirimir qui ostentarà l’hege-
monia al Parlament català. Tant de bo les 
urnes ajudin a sortir de l’atzucac en què es 
troba la política catalana i reforcin les op-
cions partidàries de la llibertat dels presos 
polítics. Bon any, salut i amnistia.
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La hipocresia i la covardia
mantenen un sistema exhaust
que fomenta la desigualtat, el 

dolor i l'omissió del nostre deure

 nguany, l’excusa dels quaranta 
anys que fa que és mort, ha fet 
recordar aquell monstre literari 
que va ser el Joan Barceló i Cu-

llerés. I dic monstre en el sentit com s’uti-
litzà la paraula per definir el millor ciclista 
de tots els temps, l’Eddy Merckx. El belga 
tenia fam de guanyar-ho tot i les cames li 
responien: en pla, en muntanya, contra el 
rellotge i en qualsevol circumstància. En 
Joan Barceló es va atrevir reeixidament 
amb la poesia, la narrativa curta, la novel·la 
i el teatre, i si la mort no l’hagués sorprès 
als vint-i-quatre anys d’edat hauríem assis-
tit a la confecció d’una obra extraordinària 
en la seva maduresa. En un dels poemes del 
seu llibre “Pas de dansa” ens diu una cosa 
ben clara i punyent com l’aigua d’un torrent 
de muntanya: “Vull resumir què és ser feliç: 
(...) passar pel món sense pagar peatge.”

L’ésser humà sol pagar moltíssims pe-
atges i no n’aprèn gaire dels seus errors. 
En aquest any terrible de la covid estem 
pagant el peatge de l’arbitrarietat de la 
malaltia, de la incapacitat demostrada per 
saber-la gestionar i de l’aspecte que con-
sidero pitjor, ja que afecta l’estat anímic 
de la bona gent: havíem de sortir més hu-
mans de tot plegat. No vull ser malastruc, 

E

PASSAR PEL MÓN 
SENSE PAGAR PEATGES

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

simplement realista: els nostres drets són 
una qüestió volàtil que hem de demanar 
moltes vegades que se’ns respectin; la hi-
pocresia i la covardia mantenen un siste-
ma exhaust que fomenta la desigualtat, el 
dolor i l’omissió del nostre deure, que hau-
ria de ser combatre en les petites coses a 
l’abast per un món millor. Sí, ràpidament 
em direu que és molt cansat, que davant 

tenim –ara sí- un monstre imbatible. I si 
ens queda alguna força, la burocràcia ens 
remata. Per cert, “un monstre imbatible” 
en el país del Sant Jordi hauria de ser una 
empenta cap a l’èxit!

Bé, si voleu ser feliços a partir d’aquest 
2021 que sembla que ve amb un pa a l’ai-
xella, inspireu i espireu amb força i pre-
neu-vos les coses amb calma, ironia i ale-
gria. Aprofiteu totes les etapes, com l’Eddy 
Merckx, per sentir-vos vius per vosaltres 
mateixos. I si voleu gaudir de la lectura de 
Joan Barceló, tocareu la felicitat: “Desfeu el 
setí del pit de la fosca / amb fràgils per-
fums de bresca i bombolles!”

LA VINYETA de Manel Fontdevila

l model sanitari català es va con-
cretar el 1990 amb la Llei d'or-
denació sanitària de Catalunya 
(LOSC), que va crear el Servei Ca-

talà de la Salut (CatSalut) i va consolidar un 
sistema sanitari mixt públic/privat, que in-
tegra en una sola xarxa d'utilització pública 
tots els recursos sanitaris, siguin o no de 
titularitat pública, i que recull una tradició 
d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, 
centres de l'Església) històricament dedi-
cades a l'atenció de la salut, el SISCAT.

Aquest sistema de salut mixt, dóna lloc 
a males pràctiques i a col·laboracions em-
mascarades público/privades, com deriva-
cions de pacients d'hospitals de titularitat 
pública a hospitals de titularitat privada. 
Donant-se aquesta circumstància, el pa-
cient o usuari del sistema de salut català, 
tampoc té garantida una correcta assistèn-
cia, ja que aquestes "col·laboracions" més 
que mirar per la salut del pacient, en molts 
casos, mira de fer negoci a costa d'ell. La 
perversió del sistema també ha donat lloc i 
ha arribat a uns extrems, que d'una manera 

Canviem el sistema sanitari català
totalment inacceptable i sense cap mena 
d'ètica, es contracten serveis sanitaris 
privats a espais públics. Situació que des 
de la nostra plataforma ja hem denunciat 
en diverses ocasions.

Des de la Plataforma de la sanitat del 
Baix Vallès i la Marea Blanca de Catalunya, 
demanem i reclamem un sistema sanitari 
de gestió pública 100%, ja que no estem a 
favor de la mercantilització de la salut dels 
ciutadans i ciutadanes per part de la medi-
cina privada i pensem fermament, que amb 
una gestió pública amb suficients recursos, 
eficient i amb control democràtic, el sistema 
sanitari que nosaltres defensem tornaria a 
recuperar la vàlua perduda durant aques-
ta darrera dècada, a base de les retallades 
fetes pels diversos governs que han passat 
per la Generalitat especialment el del con-
seller de Salut Boi Ruiz i Artur Mas.

Per revertir aquesta situació de la nos-
tra sanitat, es necessitaria un augment 
urgent de recursos, i que això vagi acom-
panyat d'una gestió pública d'aquests. 

D'aquesta manera i amb voluntat po-
lítica per part de les administracions 
competents, de ben segur que sortiríem 
d'aquesta situació tan precària que viu 
actualment la sanitat pública catalana. 
Volem un sistema públic 100x100 únic. 
No al sistema públic/privat. Tot el poder 
i recursos per la pública.

E

A les últimes eleccions al 
Parlament unes 83.000 persones

van demanar el vot per correu, 
una xifra que es preveu es dispari

El circuit que fa la tramesa del vot
 emès per correu està prou vigilat? 

Tenim garantia plena que el vot
 per correu no serà manipulat?

n les pròximes eleccions del 14 de 
febrer per triar els parlamenta-
ris que han de compondre el nou 
Parlament de Catalunya, com en 

totes les anteriors, es podrà votar presenci-
alment i a través del vot per correu.

Això no és cap novetat i tot seria normal 
si no fos perquè aquesta vegada i degut a la 
pandèmia el vot per correu serà molt im-
portant. Es tracta d’evitar el contacte amb 
altres sense mantenir la distància  mínima 
recomanada d'1,5 metres, si som curosos i 
ho fem així anant amb la mascareta estre-
nada per aquest acte correrem el mateix 
risc que quan anem a comprar al súper o a 
la farmàcia i menys risc que quan viatgem 
en el bus o el tren.

Per què recordo aquest fet tan simple? 
Doncs perquè es preveu un vot molt im-
portant emès per correu. És lògic: tenim 
prevenció, i fins i tot por a agafar la male-
ïda Covid 19 que tantes morts està cau-
sant; però es pot tenir la total certesa que 
la papereta que es ficarà aquesta vegada al 
sobre que entregarem al carter o a l'oficina 
de correus serà la mateixa que arribarà a la 
mesa electoral?

El circuit que fa la tramesa del vot emès 
per correu està prou vigilat? Tenim  garan-
tia plena i total que els vots per correu no 
seran manipulats? Jo no hi ficaria la mà al 
foc, és molt temptador per certs estaments 
que el percentatge de vots emesos per cor-
reu ajudin a disminuir el vot a partits in-
dependentistes, i tots sabem qui governa la 
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., 

14-F, vot per correu?
S.M.E., empresa de capital 100% públic, 
propietat de l'Estat espanyol; no vull dir 
amb això que els empleats de correus 
que atenen  les oficines o els carters que 
recullen les trameses sigui qui puguin in-
terferir en el vot real, però les clavegue-
res de l’Estat tenen molts mitjans que no 
dubten en utilitzar.

TV3 està emetent a cada moment 
l’anunci “incitant” que votem per correu, 
a les últimes eleccions al Parlament, unes 
83.000 persones van demanar el vot per 
correu. Una xifra que es preveu que es 
dispari. De fet, ja va passar en les elecci-

ons a Galícia i a Euskadi del juliol, en què 
es van batre rècords de sol·licituds. En el 
primer cas, se'n van fer 76.907, quan el 
2016 tot just superaven les 46.000. En el 
cas de les eleccions basques, les peticions 
es van enfilar fins a les 125.379, mentre 
que quatre anys abans en van ser 47.000.
Anem amb compte; quan anem a la mesa 
electoral a emetre el vot no perdem mai 
de vista el sobre que conté la papereta 
que hem introduït, però quan s’entregui 
al carter o a l’empleat de correus, que pot 
passar mentre no arriba a la mesa electo-
ral? Rumiem-ho!

E

ANDREU   
MONZÓ   

 Coordinador de l'ANC 
Martorelles i Santa Maria

JOSÉ   
FERIA

 Membre de la plataforma en 
defensa  de sanitat pública 

del Baix Vallès/Marea Blanca
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Carles Martínez, a Abu DhabiInscripcions a la Cursa Popular Sant Vicenç vitual

L'entrenador de tenis molletà, Carles 
Martínez, ha acompanyat la seva pupil·la, 
Daria Kasatkina, al torneig WTA d'Abu 
Dabhi, dels Emirats Àrabs Units. La russa 
ha iniciat el torneig amb victòria. 

Una vintena de persones ja s'han inscrit per la Cursa Popular de Sant 
Vicenç, de l'Atlètic Mollet. La prova enguany es farà de manera virtual, 
entre el 25 i el 31 de gener, amb un preu de 5 euros. La recaptació anirà 
destinada al Banc d'Aliments. Els organitzadors confien en un major 
nombre d'inscripcions a finals del mes de gener.  

MOLLET. De gol històric a gol his-
tòric. O el que és el mateix, del 
primer gol a l'Estadi Johan Cruy-
ff el setembre del 2019 al primer 
gol del Barça femení al Camp Nou, 
aquest dimecres. Els dos gols te-
nen la signatura de la molletana, 
Alèxia Putellas, que passarà per 
sempre a la història del FC Bar-
celona després de convertir-se en 
la primera jugadora del Barça en 
marcar al camp blaugrana en par-
tit oficial. 

El derbi català de la Primera 
Iberdrola entre el FC Barcelona i 
el RCD Espanyol es va disputar 
dimecres per primera vegada al 
Camp Nou, amb victòria clara de 
l'equip blaugrana (5-0). El partit 
va servir per commemorar el 50è 
aniversari del primer duel entre 
equips femenins a l'estadi barce-
lonista, que va enfrontar el 25 de 
desembre de 1970 la Selecció Ciu-
tat de Barcelona –considerat l'em-
brió del Barça femení– davant la 
UE Centelles. La molletana va ser 
una de les protagonistes de la jor-
nada històrica amb el primer gol, 
que va arribar al minut 45 de par-
tit després d'un bon remat de cap. 
Putellas, que exercia de capitana, 
va mostrar el camí de la victòria, 
que va ser contundent per arro-
donir una jornada històrica pel 
futbol femení.  

La molletana ara tindrà l'orgull 

FUTBOL  EXERCEIX DE CAPITANA AL PRIMER DUEL DEL BARÇA AL SEU CAMP EN PARTIT OFICIAL

de poder dir que va ser la primera 
jugadora en marcar al Nou Camp. 
"És una anècdota marcar als 
dos camps. El discurs dins el 
vestidor era sortir a competir, 
a guanyar i després quan arri-
bem a casa ja posarem la tele i 
gaudirem de què hem jugat al 
Camp Nou. Durant el partit era 
molt important que aquestes 
emocions no ens condiciones-
sin durant el partit. He marcat 
l'1 a 0, però això és una anècdo-
ta", deia Putellas en acabar el par-
tit, just a peu de gespa del camp 
blaugrana.

La molletana ha compartit per 

Històrica Alèxia Putellas

federació catalana futbol

EN JOC  La molletana en una acció contra l'Espanyol al Camp Nou

les seves xarxes socials una foto-
grafia de petita, com a visitant del 
camp blaugrana, amb una segona 
amb la celebració del gol histò-
ric. "És un d'aquells moments 
que t'adones d'on estàs, t'ado-
nes abans, quan entres a l'esta-
di i als vestidors; i després de 
jugar. Durant el joc estàs con-
centrada per guanyar, que és 
el que volem. Volem guanyar 
aquesta lliga, per seguir fent 
història. Ara, amb més tran-
quil·litat sí que pots gaudir una 
mica", admetia. 

El Barça és líder de la Primera 
Divisió amb 33 punts.  JL.r.b.

rc celta

Aarón Martín, cedit al Celta 
fins a final de la temporada

Primera divisió masculina MARXA DEL MAINZ 05 D'ALEMANYA

MONTMELÓ. El RC Celta incorpora 
experiència, vocació atacant i or-
dre defensiu a la seva defensa amb 
l'arribada del lateral Aarón Martín, 
de Montmeló. El club gallec i el FSV 
Mainz 05 han arribat a un acord 
per a la cessió fins a final de tempo-
rada del defensor esquerrà i el Cel-
ta es guarda una opció de compra. 

Aarón Martín és un experimen-
tat lateral que es va formar a les 
categories inferiors del RCD Espa-
nyol, club amb el qual va disputar 
més de 60 partits a la Primera Di-
visió. A l'estiu de 2018 arribaria 
al Mainz alemany, amb el que acu-
mula 60 partits en Bundesliga, tot 
i que aquesta campanya tan sols 
ha jugat en dos duels. "El joc ale-
many canvia una mica, és una 
mica més lent. Però estar dos 
anys fora ajuda, no només com 
a futbolista, també com a per-

sona", va dir el montmeloní en ar-
ribar a Vigo, a més, que es mostra 
content de la cessió al Celta perquè 
"és un gran club i té un estil de 
joc molt bonic. I ara s'està veient 
a la lliga. A més, són sòlids en de-
fensa". 

Amb el dorsal 19
El vallesà lluirà el dorsal 19 al Celta 
i lluitarà per la titularitat al lateral 
amb Lucas Olaza. El Celta ocupa el 
8è lloc de la Primera Divisió, a qua-
tre punts dels llocs d'Europa i amb 
un marge de vuit amb el descens. 

Aarón Martín va conquistar di-
versos títols amb les categories 
inferiors de la selecció espanyola 
amb l'Europeu sub-19 i sub-21 i 
per aquest any aspira a ser un dels 
convocats per disputar amb Espa-
nya els Jocs Olímpics de Tòquio 
2021.  JL.r.b.

FITXATGE El montmeloní amb la nova samarreta

La molletana marca el primer gol de la secció femenina del FC 

Barcelona al Camp Nou, que va ser contra el RCD Espanyol
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MOLLET. Tot i tenir tan sols 18 

anys, Sergio Martínez ja s'ha pen-

jat dues medalles de plata i una de 

bronze al Campionat d'Espanya 

sub-21 de tres bandes. Fa dues 

setmanes, el molletà va tornar 

a quedar subcampió estatal i va 

perdre la final contra el mateix 

rival, Ivan Mayor, de la Comunitat 

Valenciana. "És un subcampio-
nat amb sabor agredolç perquè 
estic content pel subcampionat, 
però no vaig competir al meu 
millor nivell", admet Martínez, 

del Club Billar Mollet. 

El molletà va iniciar l'estatal, a 

Múrcia, amb més nervis dels habi-

tuals i va mostrar una desconfian-

ça inusual des de la primera par-

tida. "En la primera ronda tenia 
un rival assequible, però em 
va costar entrar en la partida 
i vaig tenir males sensacions. 
Vaig guanyar per 33 a 20. Fins i 
tot als quarts de final, contra un 
desconegut Matías Moscoso, de 
Madrid, vaig passar amb certa 

s.m.

BILLAR  EL BILLARISTA DE MOLLET PUJA PER TERCER COP AL PODI ESTATAL, AMB DOS SUBCAMPIONATSI UN TERCER LLOC

Sergio Martínez repeteix plata 
al Campionat d'Espanya sub-21 

fortuna, i vaig guanyar per 40 a 
39, per una errada del rival", ex-

plica contrariat el molletà, que tot 

i l'ensurt va signar un bon paper 

a la semifinal contra Dani Sainz: 

"Vaig guanyar 40 a 31 amb 44 
moviments, va ser una molt 
bona partida". 

La partida de la final va comen-

çar malament i marxava al descans 

20 a 6 i perdent, per 40 a  26, en 

40 moviments. "A la final van tor-
nar les males sensacions, des 
del principi. L'any passat, que 
també vaig ser subcampió, vaig 
perdre contra el mateix opo-
nent, però amb un ajustat 40 a 
39", recorda Martínez, que es posa 

BAIX VALLÈS. La Federació Cata-

lana de Futbol va anunciar ja fa 

uns dies que el futbol i el futbol 

sala d’àmbit català no es podran 

iniciar el cap de setmana, una de-

cisió anterior a les restriccions 

que han entrat en vigor aquest 

dijous. L'ens federatiu va adoptar 

aquesta mesura "per la continu-
ïtat de les mesures restrictives 
en la pràctica esportiva", a més, 

afegeix: "L'FCF informarà de for-
ma puntual tan aviat com s’ai-
xequin aquestes restriccions, 
i sigui possible disposar del 
període preparatori previ per 
la tornada a les competicions". 

A l'aire lliure, al 50%
Tot i aquest nou ajornament i el 

nou confinament municipal, l'es-

port a l'aire lliure es podrà realitzar 

durant els pròxims deu dies amb el 

50% del seu aforament, mentre que 

l'esport dins dels pavellons, queda 

aturat, excepte pels que militen en 

competicions estatals. 

POLIESPORTIU

Les lligues de 
futbol i futbol
sala no s'iniciaran 
el cap de setmana

Nous reptes

Sergio Martínez té un calendari atapeït 

les pròximes quatre setmanes amb dos 

competicions estatals amb el sub-25, 

a València, i l'absolut, a Madrid, a prin-

cipis de febrer. L'objectiu que es marca 

pel sub-25 és lluitar per les medalles, 

arribant com a mínim a les semifinals, i 

per l'absolut, igualar la fita dels vuitens 

de final. A més, el molletà es mostra 

il·lusionat amb l'opció de participar en 

l'Europeu sub-21, a la República Txeca, 

del 2 al 5 d'abril.  Tot i que, el Campio-

nat d'Europa està pendent de cele-

brar-se per l'afectació de la Covid-19. 

ESTATAL SUB-25, 
ABSOLUT I EUROPEU

com a fita guanyar l'estatal sub-21 

els pròxims anys, tal com va fer fa 

uns anys amb l'estatal sub-17, que 

va imposar-se en dues ocasions.

Per preparar els campionats 

estatals, Martínez ha pogut entre-

nar a la sala de billar del pavelló 

Riera Seca, acompanyat del seu 

entrenador. Tot i que no ha po-

gut disputar cap partida oficial 

per l'aturada competitiva de les 

lligues territorials.  JL. RodRíguez b.

El DM Group jugarà la semifinal de 
la Lliga Catalana contra el Mataró
MOLLET. El DM Group Mollet juga-

rà la semifinal de la Lliga Nacional 

Catalana d'EBA, prevista pel 13 de 

febrer contra el Mataró Germans 

Homs. Ho ha decidit una resolu-

ció del Comitè de Competició de la 

Federació Catalana de Basquetbol 

(FCBQ), que ha donat finalment 

per perdut al Martinenc el seu 

partit contra el Mollet dels quarts 

de final. 

L'ens federatiu resol així una 

comunicació incorrecta per uns 

possibles casos de coronavirus en 

un dels jugadors del Martinenc, 

que haguessin impossibilitat ju-

gar el duel contra els molletans. 

De fet, el partit es va disputar al 

Plana Lledó amb derrota molleta-

na, per 78 a 82. Un dia després del 

duel a Mollet, s'havia de disputar 

la semifinal entre el Martinenc i el 

Mataró Germans Homs, que ja no 

es va disputar quan es va conèixer 

la situació de l'equip barceloní. 

Així doncs, la segona semifinal 

d'aquesta 39a edició de la Lliga 

Catalana EBA enfrontarà, el dis-

sabte 13 de febrer a les 19h, al DM 

Group Mollet i el Mataró Germans 

Homs al Palau d'Esports Josep 

Mora, de Mataró. El guanyador 

del partit es classificarà per a una 

final prevista pel diumenge 7 de 

març a les 18 h en el mateix esce-

nari i contra el Plus Ultra Seguros 

Roser, que va imposar-se en la se-

mifinal contra el Valls (67-61)

El vigent campió de la competi-

ció és el CB Vic-Universitat de Vic 

en superar a la final de l'anterior 

edició, precisament el CB Mollet 

(78-71). 

Ajornat el duel del CB Mollet
El cap de setmana el CB mollet 

havia de reprendre la lliga con-

tra l'Almazara, de Saragossa, que 

finalment no es disputarà. El prò-

xim partit serà la setmana vinent 

contra el Mataró. 

ARXIU

BÀSQUET  LA SUSPENSIÓ DEL MARTINENC FA POSSIBLE QUE EL MOLLET PASSI RONDA

EN JOC  Un dels moments del duel del DM Group Mollet contra el Martinenc

BAIX VALLÈS. La Federació Catala-

na de Basquetbol (FCBQ) ha deci-

dit ajornar la represa de les com-

peticions després de les noves 

restriccions en l'àmbit esportiu. 

"S’estableix l’ajornament de to-
tes les competicions esportives 
previstes per ser realitzades a 
Catalunya durant el període de 
vigència d’aquesta resolució, 
a excepció de les competicions 
oficials d’àmbit estatal, interna-
cional i professionals que s’han 
de celebrar sense assistència 
de públic", informa en un comu-

nicat l'ens federatiu. Tanmateix, 

i malgrat tenir determinades les 

dates d’inici de les competicions 

de no promoció i de promoció, els 

dies 17 i 24 de gener de 2021, res-

pectivament, la federació catalana 

no podrà començar a competir en 

aquestes dates.

De totes maneres, l'ens fede-

ratiu confia "en què la darrera 
setmana del mes de gener es 
puguin disputar els primers 
partits", tot i que també manté 

que restarà pendent a les indica-

cions sobre l'evolució epidemiolò-

gica de la Covid. 

El bàsquet ajorna 
la represa de les 
lligues territorials

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet ha 

incorporat a l'equip de la Divisió 

d'Honor, l'exjugador Mario Parra, 

que fa uns anys va ser president 

de la Paretana d'Escacs. El de Sant 

Celoni serà una de les cares noves 

de l'equip molletà, que enguany 

afronta la setena temporada a 

l'elit dels escacs catalans amb dos 

campionats, un subcampionat i un 

quart lloc. La temporada passada 

el Mollet va quedar campió de la 

Divisió d'Honor de Catalunya des-

prés de la resolució de la Federa-

ció Catalana d'Escacs. 

ESCACS

El Club d'Escacs 
fitxa l'exjugador 
Mario Parra

MARIO PARRA

ce mollet

A MÚRCIA Sergio Martínez, amb mascareta, a l'estatal sub-21
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BAIX VALLÈS. Després d’una tem-

porada atípica, el Circuit de Bar-

celona-Catalunya afronta el 2021 

amb un calendari de 16 esdeveni-

ments, quatre d’ells Campionats 

del Món: F1 (del 7 al 9 de maig), 

MotoGP (del 4 al 6 de juny), Ral·li-

cròs (24 i 25 de juliol) i WorldSBK 

(del 17 al 19 de setembre). 

Repetiran altres cites de pres-

tigi internacional, com les Euro-

pean Le Mans Series (del 16 al 18 

d'abril), el Festival de la Velocitat 

(del 8 al 10 d'octubre), l’Internati-

onal GT Open (23 i 24 d'octubre) 

o el FIM CEV Repsol (12 i 13 de 

juny). En l'àmbit nacional, tam-

poc faltaran el mític ESBK (17 i 

18 de juliol) o el Racing Weekend 

(13 i 14 de novembre), que inclou 

el CER i l’F4, i els Campionats de 

Catalunya d’Automobilisme; així 

com en l'àmbit estatal els Campi-

onats de Catalunya de Motociclis-

me (22 i 23 de maig). Pel que fa a 

modalitats, novament una prova 

de ral·lis amb el segon RallySprint 

RACC Circuit de Barcelona-Cata-

lunya (11 i 12 de desembre).

Les competicions amb segell 

propi i de resistència continuen 

sumant anys d’història amb una 

arxiu

MOTOR  D'ENTRE LES CURSES, HI HA QUATRE CAMPIONATS DEL MÓN AMB F-1, MOTOGP, RAL·LICROS I SUPERBIKE

El Circuit preveu acollir 16 
esdeveniments durant el 2021

edició més de les 24 Hores de 

Motociclisme de Catalunya (del 2 

al 4 de juliol) i les 24 Hores d’Au-

tomobilisme-Trofeu Fermí Vélez 

(del 3 al 5 de setembre), amb una 

projecció cada vegada més inter-

nacional. A més, les 24H BiCircuit 

(26 i 27 de juny) seguiran una 

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 

inicia dissabte la segona volta del 

campionat a la pista de la Penya 

Esplugues B. Les llagostenques 

volen mantenir el bon nivell du-

rant el primer tram de la fase re-

gular amb una victòria a la pista 

del Biax Llobregat. La Concòrdia 

ocupa el segon lloc, del grup 2A de 

la Segona Divisió estatal, amb 17 

punts, empatada amb el tercer, el 

CN Caldes, i a tan sols un punt del 

primer, l'Eixample, de Barcelona. 

Al partit de la primera volta con-

tra la Penya B, les llagostenques 

van imposar-se amb un clar, 4 a 2. 

De fet, durant el primer tram tan 

sols van cedir una derrota –con-

tra el CN Caldes, per 1 a 2– i dos 

empats. Els cinc partits restants 

van ser victòries de l'equip de Ja-

vier Ruiz, que no perd des del 31 

d'octubre. La Penya B, que és filial 

del potent Esplugues de la Prime-

ra Divisió, ocupa el quart lloc amb 

11 punts. 

FUTBOL SALA |  Segona Divisió

El CD la Concòrdia 
inicia la segona
volta a Esplugues

El Govern autoritza la renovació de la F-1

El Govern va autoritzar a finals del 2020  la signatura de la renovació del 
contracte per organitzar el Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya, després 
que la junta d'accionistes del Circuit hi donés llum verda fa dues setmanes. 
La renovació és per a un any i garanteix la celebració de la qual serà la 
31a edició consecutiva del Gran Premi al circuit vallesà. El Govern defensa 
l'esdeveniment esportiu com un "actiu" que "contribueix al posicionament 

de Catalunya al món en els àmbits del turisme i l'automoció". 

Nou revolt 10

El Circuit de Barcelona-Catalunya 

durà a terme durant el mes de gener la 

modificació del traçat en l’actual revolt 

10, situat a l’entrada de la mítica zona 

de l’Estadi. Aquest projecte, que s’ha 

estat estudiant en les últimes tempo-

rades conjuntament amb la Federació 

Internacional d’Automobilisme (FIA) i 

la Federació Internacional de Motoci-

clisme (FIM), millorarà les condicions 

de seguretat tant en les competicions 

d’automobilisme com de motociclisme. 

Tradicionalment, el traçat de Fórmula 1 

utilitzava la variant interior dels revolts 

10 i 11, mentre que MotoGP passava pel 

traçat històric. No obstant això, fa uns 

anys la FIM va decidir utilitzar el mateix 

traçat que en automobilisme. Per a la 

temporada 2021, i amb el consens de 

la FIA i de la FIM, el Circuit de Barcelo-

na-Catalunya ha ideat una nova i única 

variant per al revolt 10, que se situarà 

entre les dues actuals. Aquesta modi-

ficació permetrà ampliar l’escapatòria 

del revolt, augmentant per tant la dis-

tància de seguretat i retornant als orí-

gens del traçat.

S'AMPLIA LA CORBA 
AMB MÉS SEGURETAT

cbv

ENTRENAMENT Una sessió del campus del CB Vila Montornès

BAIX VALLÈS. Les limitacions per 

la Covid-19 van provocar que la 

gran majoria de clubs del Baix Va-

llès no fessin cap Campus de Na-

dal durant les festes nadalenques, 

fins i tot alguns van decidir conti-

nuar amb els entrenaments per la 

tarda. Malgrat la situació, d'altres 

pocs clubs van celebrar els cam-

pus amb inscripcions limitades.  

Un d'aquests, va ser el del Vila 

Montornès, amb una vintena de 

participants, o el del CB Mollet, 

que va estar dirigit per l'entrena-

dor d'ACB Diego Ocampo. Pel que 

fa al futbol, també van realitzar les 

seves sessions el CF Mollet i el CF 

Parets. Tots aquests, van servir, 

sobretot, per oferir entrenaments 

de tecnificació als jugadors.  

POLIESPORTIU LA MAJORIA DE CLUBS VAN ATURAR L'ACTIVITAT

El Baix Vallès celebra alguns
campus esportius de Nadal

temporada més.

En el 2021 també es commemo-

rarà el 30è aniversari del Circuit 

el 10 de setembre.  

Sergi Mingote torna al campament 
base del K2 tres dies després
PARETS. Sergi Mingote va tornar al 

camp base del K2 (8.611 metres) 

després de tres dies intensos amb 

el seu company d'expedició, el 

xilè Juan Pablo Mohr. El paretà va 

compartir amb Mohr una tenda al 

campament 2, a 6.556 metres, en 

l'intent de coronar el cim del k2 a 

l'hivern, una fita mai assolida. 

El vallesà, que explica diària-

ment per xarxes socials com és 

l'ascensió al K2, va relatar que "el 

fred et paralitza el cervell" per-

què va haver d'afrontar tempera-

tures de menys de 40 graus i vents 

d'uns 70 km/h. "Estàs contínua-

ment gelat, amb una capa de gel 

que et fa sentir fred sempre. A 

més, el desgast és molt més alt", 

indica el paretà, que ja està nova-

ment al camp base per recuperar 

energies: "Han estat tres dies de 

beure poc, menjar poc i pràcti-

cament no dormir pel vent in-

tens a les nits. Juan Pablo i jo 

hem tornat al campament base 

en reserva". 

El campament base està a 4.942 

metres i Mingote admet que la 

diferència amb el campament 2 

és notable. "Al campament base 

tenim una tenda més gran i un 

matalàs millor... sí que estem 

per sota dels 25 graus, però es-

tem millor que al campament 2, 

amb una tenda de dos metres 

quadrats", explica el paretà, que 

segueix acumulant dies en alçada 

per intentar l'assalt pròximament 

al cim del K2.  JL.r.b.

SErGi MiNGOTE

ALPINISME  EL PARETÀ PUJA AMB UN COMPANY AL CAMPAMENT 2, A 6.556 METRES

AL CAMPAMENT 2  Sergi Mingote en una tenda a 6.556 metres al K2

PENYA B - LA CONÒRDIA

Dissabte, 9 – 16 h Esplugues
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CULTURA

'Garrulus Glandarius', fotografi a premiada
Uns dies abans de Nadal es van donar a conèixer els guanyadors del 12è concurs fotogrà�ic del Parc de la Serralada Litoral. Els tres primers premis van ser per a José Antonio Rios Robles (Garrulus Glandarius), Xavier Rafanell i Jacas (Mirada) i Tony Barbany Bosch (Polilla). El primer premi infantil va ser per a Begoña Murga Jambert (H2o).

Festa de Cap d'Any virtualLes festes de Cap d'Any, evidentment, han estat totes suspeses. Ara bé, a Sant Fost hi ha hagut una celebració virtual. El dj local Kuk's va fer una sessió musical l'1 de gener a partir de les 0.30 h a Facebook i Twitch.

Rebudes reials sense cavalcades

BAIX VALLÈS. 365 dies després, els Reis d'Orient tornaven dimarts al Baix Vallès. Ho feien, però, de maneres ben diferents als anys anteriors. Les cavalcades han dei-xat pas als campaments reials i als punts fixos per saludar ses majes-tats, i en la majoria de casos amb cita prèvia requerida.És el cas de Montornès, on es va fer una recepció reial al Sorralet, amb reserva prèvia. Els infants van poder saludar els Reis i van poder deixar les cartes a la bústia reial. Al vespre, en acabar la recepció, l'al-calde i Ses Majestats els Reis d'Ori-ent van fer el tradicional missatge, en aquest cas a través del canal de YouTube de l'Ajuntament, perquè tota la canalla montornesenca el pogués seguir des de casa. El bat-lle, José A. Montero, hi va arrencar: 
"Els hi he explicat (als Reis) que 

aquest any tan estrany que hem 

deixat enrere, el 2020, els nens 

i les nenes de Montornès s'han 

comportat tan bé; des de l'inici 

de la pandèmia, amb el confina-

ment, aguantant a casa tants me-

sos, i ara a l'escola, que ho esteu 

fent magnífic. Per tant els hi he 

dit: si us plau, majestats, aquests 

nens i nenes es mereixen acom-

plir els seus desitjos, tots els seus 

somnis". En acabar, els hi va lliurar la clau màgica que obre totes les portes de Montornès.Tot seguit, els tres Reis s'hi van adreçar als infants, en un missat-ge que bé va tenir institucionalitat 

i un toc ben amè i fins i tot còmic. En Melcior va dir: "Treballarem 

de valent tota la nit junt amb 

els nostres patges per arribar 

a totes les vostres llars". Gaspar va afegir que es posaran la masca-
reta, "mantindrem les distànci-

es de seguretat i ens netejarem 

les mans amb gel hidroalcohò-

lic". En l'acte, de fet, van justificar anar-hi sense mascareta perquè 
estaven "parlant a distància" i 

són "bombolla reial". Però van 
reiterar la importància de les me-sures de seguretat: "Sempre por-

tem mascareta, som Reis Mags, 

no pas reis inconscients".Per últim, Baltasar tancava els dubtes sobre la seguretat per la Covid: "Els camells han de por-

tar mascareta?". Montero hi va donar la resposta: "Jo crec que no 

cal. Si en porteu vosaltres i els 

patges, i els deixeu al carrer, jo 

crec que ja és suficient".
Parada al pavelló Riera SecaA Mollet, el pavelló Riera Seca va ser el lloc en què els infants van poder passar a saludar aquests visitants tan enyorats. La cua per entrar-hi va tenir lloc a la pista ex-terior del Riera Seca i fins i tot en algun moment es va desplegar al carrer, malgrat que calia cita prè-via per accedir-hi. Passada l'espe-ra, les famílies amb la canalla van poder apropar-se a veure els Reis. Això sí, amb una tanca de separa-ció per evitar contagis.

Entre les 17 h i les 22 h hi van passar unes 5.000 persones per veure i saludar Ses Majestats al pa-velló de Riera Seca, en una cerimò-nia de llum, color i màgia. Prèviament, els dies 2, 3 i 4, el Patge Reial havia visitat el Mercat Vell, en una activitat que l'Ajun-tament molletà també considera d'"èxit". Més de 3.000 nens i nenes 
li van entregar les seves cartes al Patge. A més, aquest divendres es 
farà un sorteig de 12 lots de regal en el qual hi participaran tots els infants que hagin lliurat les cartes aconseguides als comerços locals.L’alcalde de Mollet, Josep Mon-ràs, valora positivament aques-ta Campanya de Reis després de 
"dedicar-hi més esforços i més 

recursos que en altres anys per 

la delicada situació que estem 

vivint arran de la Covid-19. Tal 

i com ja vam avançar, Ses Majes-

tats van ser a Mollet del Vallès i 

els infants de la nostra ciutat els 

van gaudir amb total seguretat".
Altres comitives reialsAmb menys multitud de gent que a Mollet, l'exterior del Pavelló 2 de Sant Fost va acollir els Reis, en un vespre en què també va participar el Pessebre Vivent de Sant Fost representant algunes de les seves tradicionals escenes. En aquest cas, Ses Majestats van aprofitar l' avinentesa per fer una ofrena al nen Jesús i als seus pares. El Cam-pament Reial de Carrencà va ser 

l'alternativa martorellesenca a la cavalcada. En aquest cas, Melcior, Gaspar i Baltasar estaven en tres punts separats i van lliurar un re-gal a cadascun dels infants que hi van anar amb cita prèvia. Per úl-tim, el poliesportiu municipal i el parc de la Torrentera de Santa Ma-ria de Martorelles també van rebre els Reis, però alhora s'hi va poder gaudir d'espectacles de foc, de glo-bus i de música, entre d'altres.
L'Home dels Nassos, confinatUna altra tradició nadalenca per als infants és L'Home dels Nassos, qui cada 31 de desembre –quan només li queda un nas– surt als carrers de Mollet per cantar i ba-llar amb la canalla, en una activitat organitzada per les Colles de Mo-rats i Torrats. Enguany s'ha hagut 

de quedar a casa, per la pandèmia, però igualment va felicitar el Na-
dal i el nou any "a tots els nens i 

nenes de Mollet" a través d'un ví-deo que han penjat les Colles a les xarxes. 

TRADICIONAL  ELS PAVELLONS VAN SER ELS PRINCIPALS ESPAIS PER VISITAR ELS REIS D'ORIENT AL BAIX VALLÈS, EN UNA VIGÍLIA MARCADA PER LA PANDÈMIA

laura ortiz

AL SORRALET  Visites per grups bombolla per saludar els Reis d'Orient

aj. montornès

EN LÍNIA  El missatge de Ses Majestats es va fer mitjançant el canal de YouTube de l'Ajuntament

■  Més de 22.000 persones van seguir 
l’arribada de Ses Majestats d’Orient a 
Vallès Visió i uns 14.000 espectadors 
ho van fer en la reemessió de les 21 h. 
El programa especial de tres hores, 
conduït per Miquel Pérez i Laia Laffaure, 
va arrencar a les 16 h i va fer parada a 
les rebudes reials de Mollet, Montornès, 
Montmeló i Martorelles. 

ÈXIT D'AUDIÈNCIA
A VALLÈS VISIÓ

colles de morats i torrats

L'HOME DELS NASSOS  Enguany s'ha hagut de confinar, per la pandèmia
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La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Seguirem sota aquesta 
onada de fred  que avui 
ens depararà un dia molt 
ennuvolat, de núvols alts 
majoritàriament, i tan fred 
com el d’ahir.

Una altra jornada molt 
freda  amb molts núvols, 
que aquest cop, i preferent-
ment al matí, podrien por-
tar-nos alguns flocs de neu.

El temps continuarà molt 
fred, amb temperatures a 
migdia molt baixes, amb 
cel tapat, però en principi 
sense precipitacions.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 31 12ºC 1ºC 10ºC - 27 km/h W

DIVENDRES, 1 9ºC 3ºC 8ºC Inap. 13 km/h NNE

DISSABTE, 2 9ºC 1ºC 6ºC - 15 km/h W

DIUMENGE, 3 10ºC 3ºC 5ºC - 15 km/h NNW

DILLUNS, 4 10ºC -1ºC 7ºC - 27 km/h W

DIMARTS, 5 9ºC -1ºC 6ºC - 16 km/h SSW

DIMECRES, 6 9ºC -3ºC 5ºC 0,4 11 km/h W

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

El CRA'P arrenca l'any 
amb quatre formacions
MOLLET. Dilluns arrencarà un nou 
curs de l'entitat molletana CRA'P 
(pràctiques de creació i recerca 
artística), amb quatre activitats 
a l'agenda. Hi continuaran els en-
trenaments de Kalaripayattu –art 
marcial del sud de l’Índia–. No cal 
cap condició física específica ni 
està regit per  edats,  així que tot-
hom  hi pot participar i inclou un 
horari a la carta per adaptar-se als 
usuaris. També es manté la pro-
posta estrella de l'entitat, Cos Escè-
nic, que es tracta d'un  taller dirigit 

als petits d'entre 3 i 14 anys i que 
inclou un grup per a infants amb 
necessitats educatives especials. 
La proposta es basa en les arts es-
cèniques del teatre i la dansa i ofe-
reix un espai on descobrir el propi 
cos, la relació amb els altres i el fet 
creatiu.

En format online hi ha el taller 
Narració meditativa tradicional de 
l'Índia, que arrencarà el 27 de ge-
ner. Per últim, des del 4 de febrer 
es reactivarà el taller Universos en 
moviment, adreçat a adults.  

ARTS ESCÈNIQUES KALARIPAYATTU I COS ESCÈNIC ES MANTENEN

LITERATURA

El molletà Salvador 

Calvo participa 

en el llibre 'La 

memoria del jardín'

MOLLET. Des del passat novembre ja 
es pot adquirir el llibre La memoria 
del jardín, en la qual hi ha participat 
l'escriptor molletà Salvador Calvo 
com a coautor. Es tracta d'una an-
tologia de relats que recull cator-
ze històries molt diferents entre 
si, amb diversos estils i planteja-
ments, sorprenents unes, misterio-
ses altres, però totes interessants i 
comparteixen un mateix fil con-
ductor: cada relat està relacionat 
d'una manera o altra amb una flor 
en particular. D'aquesta manera, 
els lectors descobriran el "genuí 

i únic jardí que aquests autors 

han cultivat", amb "relats que 

parlen de flors, relats que són 

retalls de memòria rescatats de 

l'oblit, extractes d'un moment 

que encara ha d'arribar". L'autor 
molletà arriba amb aquesta obra al 
seu quart treball publicat, al marge 
de la seva participació en diversos 
concursos i publicacions periòdi-
ques de relats curts. 

SALVADOR CALVO

ESTÀ AMBIENTADA EN LA BARCELONA DE LA IMMEDIATA POSTGUERRA I DELS INICIS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL

'Ciudad de ratas', primera novel·la 
negra del molletà Raúl Sánchez

laura gonzález mora

RAÚL SÁNCHEZ  L'autor amb el seu llibre, 'Ciudad de ratas'

MOLLET. L'escriptor molletà Raúl 
López ha publicat recentment el 
llibre Ciudad de ratas, inspirat 
en la Barcelona de la immediata 
postguerra i dels inicis de la Se-
gona Guerra Mundial. Es tracta 
de la primera novel·la negra de 
l’escriptor molletà, que inclou una 
barreja entre ficció i realitat en la 
qual un periodista veterà del Rif es 
reconvertirà en detectiu privat per 
trobar els desapareguts germans 
Sala. "Els fets que es relaten i en-

volten la trama són reals, l'únic 

inventat són els personatges i 

alguna de les accions que por-

ten a terme", assegura Sánchez 
sobre el relat.

A l’hora de desenvolupar la tra-
ma, l'autor ha prestat especial cura 
a l’ambientació, tot recreant els 

feta per una misteriosa dona". 
Els lectors trobaran en Costa un 
personatge amb un toc d’humor 
negre, tossut i cínic que arriscarà 
la seva pròpia vida per descobrir 
la veritat.

Amb aquesta primera aventura, 
l’escriptor també ha volgut fer un 
tribut a les novel·les negres més 

antigues, incorporant un toc a la 
portada que recorda els llibres 
d’aquest gènere editats per la 
coneguda Editorial Bruguera.

La novel·la està disponible en 
format físic en dos establiments 
molletans: la Llibreria Illa i la Lli-
breria Rosa. També es pot trobar 
en format digital a Amazon.  

edificis, la música, la vestimenta i 
els productes dels anys quaranta 
per endinsar el lector en l’atmosfe-
ra de l’època. En referència al títol 
del llibre, Sánchez posa èmfasi en 
la tensió del moment: "En aquella 

època et trobaves en una ciutat 

reprimida pel feixisme, on la llei 

s’impartia sense judici ni justifi-

cació". 
Ciudad de ratas sorgeix de la 

inquietud de l’autor local per la 
història i la presència del Tercer 
Reich a Barcelona. “Durant la 

Segona Guerra Mundial va ha-

ver-hi nombrosos moviments 

d’espionatges a la ciutat comtal 

que han passat totalment desa-

percebuts”, apunta Sánchez, qui 
també afegeix: "El llibre mos-

tra aquesta relació des d’una 

perspectiva històrica, en un en-

tramat protagonitzat per Luis 

Costa, que accepta la proposta 

L'Associació Musical
Pau Casals actua en línia

MOLLET. La pandèmia ha fet can-
cel·lar els darrers concerts de l'As-
sociació Musical Pau Casals –el de 
Santa Cecília i el de fi d'any previst 
pel dia 27 de desembre–. Tanma-
teix, han tornat a compartir una 
actuació virtual, disponible al seu 
canal de YouTube, amb les inter-
pretacions dels músics des de casa 
seva. D'una banda hi ha la versió 

de Serem petits prínceps, que aple-
ga alguns dels temes del reconegut 
musical El petit príncep, amb músi-
ca de Manu Guix, També presenten 
la nadala Jingle Bells Rock, arran-
jada per Frank D. Cofield. Aquest 
tema és un clàssic dels concerts de 
l'entitat per cap d'any i també de 
les actuacions a les cavalcades de 
Reis. 

MÚSICA  HAN PUBLICAT DUES CANÇONS AL CANAL DE YOUTUBE

ACTUACIÓ EN LÍNIA  Interpretant 'Serem petits prínceps'

ampc
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