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EXPEDICIÓ Sergi Mingote va iniciar l'expedició al K2 al mes de desembre amb l'objectiu de coronar el cim a l'hivern 

L'ALPINISTA PARETÀ, QUE TAMBÉ VA SER ALCALDE DE PARETS ENTRE EL 2011 I EL 2018,  VA MORIR EL 16 DE GENER QUAN DESCENDIA DEL CAMPAMENT 3 AL BASE DE LA MUNTANYA MÉS PERILLOSA

L'esportista paretà coliderava l'expedició del Seven Summit que 

volia coronar l'últim gran repte de l'himalaisme, el K2 hivernal

Sergi Mingote mor al 
K2 i encongeix el món 
esportiu i alpinístic

PARETS. L'alpinista paretà Sergi 

Mingote ha mort als 49 anys quan 

coliderava l'últim gran repte de 

l'himalaisme: coronar el K2 (8.611 

metres) durant l'hivern per con-

vertir-se en el primer escalador a 

fer-ho. El paretà ho va somiar i ho 

va viure amb intensitat, tal com ho 

va fer tot al llarg de la seva vida. 

Mingote, que s'havia convertit en 

tot un referent internacional en 

l'alpinisme, havia superat diverses 

fases de la seva vida sempre amb 

passió com quan va ser delegat de 

la UGT al Vallès Oriental, alcalde 

de Parets o, simplement, un apas-

sionat dels reptes esportius i com-

promès amb els valors inclusius de 

l'esport amb Onat Foundation. 

Mingote coliderava l'expedició de 

Seven Summit en un repte històric, 

que mai s'havia completat per les 

dificultats de la muntanya més peri-

llosa per les temperatures exigents 

amb -50ºC i les ratxes de vent de 

prop de 100 km/h. El tràgic desen-

llaç va arribar dissabte, 16 de ge-

ner al migdia a Catalunya i prop de 

les quatre de la tarda del Pakistan, 

quan Mingote feia un descens des 

del camp 3 (7.000 m), on havia pas-

sat la nit anterior per aclimatar-se, 

fins al camp base avançat (5.300 

m). El paretà feia el descens amb el 

company xilè Juan Pablo Mohr. "A 

JP i a mi se'ns ha passat pel cap la 

bogeria d'avançar de matinada 

fins al camp 4 i fer un intent. Però 

no us enganyarem. Anem molt 

pesats. Sense oxigen tot es nota 

més: el fred, el vent i és precipi-

tat. Seguirem amb el pla previst", 

va escriure el paretà el dia anterior 

al tràgic accident. 

Sergi Mingote va seguir la ruta 

prevista per baixar al campament 

base i posteriorment intentar coro-

nar el K2. En la baixada, just quan 

passava del camp 1 (6.050 m) cap 

al campament base avançat es va 

registrar la seva caiguda, que se-

gons informacions des del K2, li va 

provocar un politraumatisme cra-

nioencefàlic i diverses fractures. 

"Mentre feia el descens del camp 

1 al camp base, ha caigut sobta-

dament fins al camp base avan-

çat", explica en un comunicat Seven 

Summit, que afegia: "La posició de 

l'alpinista va descendir més de 

600 metres de desnivell en deu 

minuts, que van des de la recep-

ció d'un senyal a la següent". Els 

equips de rescat es van activar per 

intentar evacuar-lo en helicòpter, 

però a l'Himàlaia es feia fosc, i tràgi-

cament el seu cos, ja sense vida, era 

traslladat fins al camp base i, poste-

riorment, era recollit en helicòpter 

per l'exèrcit pakistanès. Des d'ales-

hores, es treballa amb els tràmits 

de repatriació del cos, que podria 

arribar a finals de setmana. 

Un somni 'imprevist'
Sergi Mingote, amb onze vuitmils 

coronats, havia acceptat l'encàrrec 

de Seven Summit d'intentar coro-

nar el K2 hivernal poc després de 

conèixer que en la tardor del 2020 

no podria reprendre el projecte 

del 14x1000, que pretenia pujar 

els 14 cims sense oxigen en mil 

dies, repte en què estava immers 

des del 2018. Fins aleshores havia 

aconseguit pujar set i el 2019 ha-

twitter sergi mingote

K2 Sergi Mingote en una tenda al campament 1 del k2 el 7 de gener

via establert el rècord Guinness de 

coronar sis cims sense oxigen en 

poc més d'un any. Sobre aquesta 

fita històrica va publicar el llibre 

A pulmón. Aleshores, va aparcar 

el repte del 14x1000 fins a la pri-

Un home compromès 
amb la societat

INSTITUCIONAL  VA SER DELEGAT DE LA UGT, REGIDOR D'ESPORTS, ALCALDE I PRESIDENT DEL CONSORCI DEL BESÒS

PARETS. Sergi Mingote va ser una 

persona activa sindicalment i po-

líticament. Membre de la UGT des 

de 1992 i del PSC des de 2003, 

any en què va ser escollit regidor 

de l’Ajuntament de Parets fent 

tasques en Esports, Recursos Hu-

mans, Organització i Comunicació. 

El maig del 2011 va ser triat per 

encapçalar la candidatura del PSC 

de l'agrupació paretana, com a re-

lleu a l’anterior candidat i alcalde 

fins al moment, Joan Seguer. Va 

guanyar les eleccions i va repetir 

victòria el 2015. 

A més, va ser conseller nacional 

del PSC i, des del 2016, secretari 

de Política Municipal i Acció Polí-

tica dintre de l'executiva comarcal 

del PSC. Un any abans de finalit-

zar el segon mandat, el 2018 va 

renunciar al càrrec d'alcalde per 

tornar a dedicar-se a l'alpinisme, 

per intentar completar el repte del 

14x1000. Mingote va ser substituït 

en el càrrec pel primer tinent d'al-

calde, Francesc Juzgado.

Sergi Mingote també va ser 

arxiu

ALCALDE  Al despatx d'alcaldia de l'edifici de l'Ajuntament de Parets

mavera del 2021 i se centrava en 

el projecte de coliderar l'ascensió 

del K2 hivernal. Aquesta muntanya 

Mingote ja l'havia ascendit el juliol 

del 2018 i va mostrar-li la seva pit-

jor cara quan va trigar més de 30 

hores en completar el descens. “Al 

K2 he passat els millors i els pit-

jors moments. Quan vaig fer el 

cim va ser el millor, perquè és la 

muntanya que tot alpinista so-

mia fer; però en la baixada va ser 

el pitjor, creia que no tornaria”, 

deia Sergi Mingote al diari Som poc 

abans de marxar al desembre cap a 

l'Himalàia. "Crec que aquest pro-

jecte és la culminació del treball 

de tants anys", afirmava. 

Mingote va viure els seus dar-

rers anys com a esportista d'elit, 

des que va deixar l'Alcaldia de Pa-

rets el 2018. "Qui m'havia de dir 

que amb 48 anys em dedicaria 

professionalment a la muntanya 

i estaria dins un projecte com 

aquest. Estic molt content per-

què m'ha agafat en un moment 

de la vida que les reflexions són 

molt reflexionades", explicava. 

Descansi en pau.  JL.RodRíguez b.

ES CORONA EL SOMNI

DE SERGI MINGOTE
El mateix dia de la mort de Mingote, 

un grup de nepalesos completava el 

somni del paretà: coronar el K2 

hivernal. El treball dels darrers mesos 

del paretà es veia completat amb un 

grup d'escaladors que aconseguien 

fer el cim el mateix 16 de gener.  

president del Consorci per a la 

Defensa de la Conca del riu Besòs, 

entre els anys 2011 i 2018, quan va 

passar el relleu a Josep Monràs. 



dv, 22 gener 2021 3

EN PORTADAEN PORTADA

PARETS. Sergi Mingote era més 

que un alpinista d'elit. Des de la 

seva primera ascensió a un vuit-

mil el 1998, en una expedició 

formada per escaladors vallesans 

al Cho Oyu (8.201 m), els reptes 

esportius es van anar encadenant. 

Un rere un altre, fins arribar al 

projecte de la seva vida amb el 

14x1000, que havia vinculat amb 

la candidatura dels Jocs Olímpics 

d'Hivern de Pirineus-Barcelona 

2030 i que tan sols va aturar la 

Covid-19 i que volia reprendre 

aquesta primavera. 

Certament, Mingote havia po-

sat passió a la muntanya i s'havia 

convertit en un esportista d'elit 

els darrers anys per completar el 

14x1000, és a dir, escalar els 14 

cims de vuitmil metres del món, 

Més que un alpinista
arxiu

twitter sergi mingote

Sergi Mingote va iniciar l'expedició al K2 al mes de desembre amb l'objectiu de coronar el cim a l'hivern 

OLYMPIC ROUTE A l'estiu del 2020 Mingote va completar en bicicleta la ciutat de Barcelona i l'Olimp de Grècia

REPTES ESPORTIUS A PARTIR DEL 1998 VA ENCADENAR UNA GRAN QUANTITAT DE PROJECTES DIVERSOS FORA DE LES MUNTANYESBASE DE LA MUNTANYA MÉS PERILLOSA

arxiu

TITAN DESERT  El 2016 el paretà va participar amb èxit a la Titan Desert

Ajuntament

L'Ajuntament de Parets va decretar cinc 

dies de dol oficial per la mort de l'exal-

calde Sergi Mingote des del mateix 

dissabte. "És un dia de gran conster-
nació i desolació per a Parets del Va-
llès, la vila que ha vist néixer i créixer 
Sergi Mingote, la vila que ha portat 
sempre al cor, en tota la seva trajec-
tòria personal i professional", exposa 

el comunicat. El paretà va ser alcalde 

des del 2011 al 2018, quan va marxar 

per complir el somni del 14x1000. A 

més, el consistori ha habilitat un espai 

a la pàgina web municipal perquè to-

thom qui ho desitgi pugui expressar el 

seu condol virtual a Sergi Mingote i un 

llibre físic a la recepció de l'edifici de 

l'Ajuntament. Posteriorment, es lliurarà 

a la família de Mingote. 

LLIBRE DE CONDOL 
I CINC DIES DE DOL 
OFICIAL A PARETS

sense oxigen, en 1.000 dies, i així 

superar el rècord del coreà Kim 

Chang-ho, amb 7 anys, 10 mesos 

i 6 dies. Tan sols la pandèmia va 

aturar el somni del paretà, que 

fins aleshores havia coronat al 

projecte set cims amb el Broad 

Peak, K2, Manaslu, Lhotse, Nanga 

Parbat, Gasherbrum II i Dhaulagi-

ri, entre el 16 de juliol del 2018, 

i el 3 d’octubre de 2019. Aquest 

projecte l'havia convertit en el 

primer a poder realitzar en només 

367 dies sis cims de més de vuit-

mil metres, sense oxigen. Alesho-

res va rebre un gran reconeixe-

ment alpinístic internacional, tot i 

que el seu gran moment va arribar 

l’any 2001 quan va aconseguir co-

ronar l’Everest (8.848 m) en soli-

tari per la cara nord. En total, va 

fer l'ascens d'onze vuitmils. 

Més enllà de les muntanyes, el 

paretà va formar part de reptes 

únics, com ara la primera expe-

dició mundial del mil·leni al Pol 

Nord magnètic, entre d'altres. Du-

rant la seva etapa com alcalde, mai 

va deixar de competir i va comple-

tar reptes únics, vinculats amb la 

solidaritat. El 2016 va completar 

la Ultraman de Granada, de tres 

etapes amb 10 km nedant i 145 

km en bicicleta; 276 en bicicleta el 

segon dia; i 84 km corrents, el ter-

cer. I el 2017 va travessar nedant 

l'Estret de Gibraltar, juntament 

amb el seu amic i nedador para-

límpic, Miguel Luque.   

Passió per la bicicleta
La bicicleta va ser la seva altra 

gran passió esportiva. El 2016 va 

completar la Titan Desert, que és 

la prova més dura del món. I el 

2020 a l'estiu, durant la pandè-

mia, va unir la ciutat de Barcelona 

amb el mont Olimp de Grècia per 

promocionar després de peda-

lar prop de  7.068 km, travessant 

un total de 10 països i pujant un 

tota de vint cims emblemàtics 

continentals, perquè durant la 

ruta va promocionar la candida-

tura dels Jocs Olímpics d'Hivern 

de Pirineus-Barcelona.2030. 

Els darrers anys també havia 

estat campió d'Espanya en bici-

cleta tàndem amb el seu amic, 

Joan Soto.  
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PARETS. La plaça de la Vila es va 
omplir dimecres al vespre per ho-
menatjar en Sergi Mingote, en un 
acte emotiu de principi a final. El 
seu company de partit Francesc 
Juzgado va ser el primer que, amb 
la veu entretallada, li va dedicar 
unes paraules. Juzgado va recor-
dar una de les últimes converses 
que van tenir, parlant de la gran 
rebuda que li hauria de fer el po-
ble després de fer el cim. La seva 
resposta, però, anava més enllà 
dels reconeixements: "Amb cim 
o sense cim, el més important 
és que ens puguem abraçar de 
nou". "Gràcies, Sergi, per portar 
el nom de Parets tan alt. Grà-
cies per ser un bon company i 
amic. Gràcies pels teus valors i 
ideals. Gràcies per fer-nos somi-
ar i fer-nos partícips dels teus 
somnis i dels teus reptes", va dir 
Juzgado, qui va cloure afegint-hi: 
"Àliga, amic, has aixecat el vol 
molt amunt. Sergi, allà on siguis, 
quan miris cap avall, sempre 
veuràs reconeixement i estima".

HOMENATGE  EL VEÏNAT DE PARETS ES VA BOLCAR DIMECRES EN L'ACTE DE RECONEIXEMENT A MINGOTE, QUE VA TENIR LLOC A LA PLAÇA DE LA VILA

"Sergi, quan miris avall, sempre 

veuràs reconeixement i estima"

El punt institucional el va po-
sar el batlle, Jordi Seguer, llegint 
el manifest oficial del consistori i 
assenyalant: "La teva emprem-
ta deixa escrit que res no és 
impossible, que cal lluitar pels 
somnis, perseguir-los i no dei-
xar-los anar. No hi ha sostres 
del món que no hagin sentit la 

teva petjada. I amb orgull, ho-
nor i entusiasme, has portat Pa-
rets als sostres del món". A més, 
va llegir el poema que Mingote va 
escriure el 2013 com a alcalde per 
desitjar bon Nadal als veïns i titu-
lat El món és el meu poble, Parets és 

el meu món. "Aquest poema des-
criu la teva estima per la nostra 

vila", va asseverar el batlle.
L'últim parlament va anar a càr-

rec d'Iris Roset, cunyada de Mingo-
te i que arrencava agraint el suport 
rebut: "Ens hem vist sobrepassa-
des per les mostres d'amor". Amb 
un discurs "fugint de la tristor i 
amb positivitat", Roset va descriu-
re en Sergi com "un polvorí i un 
tsunami". "La seva energia ens 
omplia la vida. La seva essència 
era aquesta: somia-ho, lluita-ho 
i ho aconseguiràs. Tenia aquesta 
gran virtut de creure que tot era 
possible", deia la cunyada de l'ho-
menatjat. Roset també va afirmar 
que "el Sergi és un exemple d'es-
forç, de constància, de sacrifici i 
de tenacitat, amb un cor gegant 
i solidari. Els seus valors el feien 
únic: l'amor per l'esport, pel po-
ble, però sobretot per la família".

Tot plegat va anar acompanyat 
de la música del CEM Maria Grever, 
de l'Escola Municipal de Música i 
de l’Associació Amics de l'Òpera 
del Vallès Oriental, qui van delec-
tar els assistents amb Lluís Llach 
(País petit i Un núvol blanc) i Joan 
Manuel Serrat (Paraules d'amor), 
i van cloure interpretant dues de 
les cançons preferides de Mingote: 
Camins, de Sopa de Cabra; i Viva la 

vida, de Coldplay.  sergio carrillo

SOLIDARITAT  VA CREAR ELS PREMIS INCLUSIUS DE L'ESPORT CATALÀ
apindep

Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès · T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02 

www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com 
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Presentació a càrrec del seu autor Miguel Pajares i Marina Escribano, 
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Aforament limitat. Cal inscripció prèvia al Casal. T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02

AMB APINDEP Sergi Mingote amb usuaris del centre ocupacional durant la travessa de l'Estret

PARETS. L'alpinista sempre va ser un somi-
ador que va voler millorar l'entorn de les 
persones. Des de feia dos anys Sergi Mingo-
te promovia mitjançant Onat Foundation els 
Premis Inclusius de l'Esport Català, que va 
complir al desembre la segona edició i que 
compta amb el suport de la Secretaria Ge-
neral de l'Esport de Catalunya. De fet, des de 
l'organització s'ha plantejat la proposta per-
què aquests premis portin el nom del paretà.

Els premis inclusius són la cirereta d'una 
trajectòria sempre vinculada amb la solidari-
tat complint reptes esportius. Amb Santa Eu-
làlia de Ronçana té un lligam especial mitjan-
çant la cooperativa APINDEP Ronçana, que 
va ajudar a completar projectes esportius 

amb persones usuàries del centre ocupa-
cional. El 2017 va travessar l'Estret de Gi-
braltar nedant amb Miguel Luque, acompa-
nyat amb membres d'ADINDEP a bord d'un 
vaixell. També el 2019 va acompanyar a 
membres d'aquesta cooperativa ocupacio-
nal per realitzar el primer trekking inclusiu 
de l'Everest de la història. Els usuaris van 
poder fer sis dies intensos entre Lukla (al 
Nepal amb 2.680 metres) fins al camp base 
de l'Everest (3.900 m).  

El paretà va completar altres projevctes 
solidaris: va recaptar diners per La Lluita 
d'Arnau i La Lluita Team per continuar in-
vestigant sobre el càncer infantil. Així, va 
completar la Titan Desert o l'Ultraman.  

Amb la solidaritat per bandera

s.c.

A LA PLAÇA DE LA VILA  Corones de flors en l'homenatge a Sergi Mingote

El món de l'esport, polític, sindical i ve-

ïns i veïnes de Parets han volgut mos-

trar el seu condol a l'exalcalde a les 

xarxes socials. Un dels condols va ar-

ribar de la mà del president del govern 

central, Pedro Sánchez, company de 

files socialista que destacava la faceta 

de Mingote com a esportista. Des de 

les files socialistes, condols de moltes 

de les agrupacions locals del territori, 

dels companys de Parets, i de líders 

del PSC, entre els quals els de Miquel 

Iceta i el candidat a la presidència de 

la Generalitat, Salvador Illa, que el re-

cordava com un "magnífic esportista 

i amic personal". Entre els líders po-

lítics altres mostres de condol com les 

dels expresidents Carles Puigdemont i 

Quim Torra, a més del seu veí i excon-

seller Jordi Turull. Mingote també era 

membre de la UGT de Catalunya i el seu 

líder, Camil Ros, feia una piulada en 

què destacava el compromís del pare-

tà. Fins i tot han mostrat el seu condol 

els pobles agermanats amb Parets, 

Chilluévar i Santo Tomé, d'Andalusia.

CONDOLÈNCIES DE 
TOTS ELS ÀMBITS 
OMPLEN LES XARXES
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L'Ajuntament reserva 443.000 € 
per al projecte de construcció del 
nou mercat a Montornès Nord 
MONTORNÈS. El projecte d'un nou 

mercat al barri de Montornès 

Nord, que substitueixi l'actual 

equipament, comença a prendre 

forma. El ple municipal aprovava 

dijous una modificació de crèdit, 

que preveu una partida de 443.150 

per a les obres de construcció de 

l'edifici, que es traslladaria a un 

solar municipal just davant del 

supermercat Mercadona i aliniat a 

la façana de l'església Mare de Déu 

del Carme. 

El projecte preveu un equipa-

ment de titularitat municipal que 

aculli, d'una banda, els actuals 

paradistes que s'han compromès 

a fer la transició cap al nou espai 

–tres dels sis existents actual-

ment– més altres parades en rè-

gim de concessió. A més, el govern 

local vol emplaçar-hi altres ser-

veis complementaris. "El procés 

s'ha fet de la mà dels paradistes  

i amb l'assessorament dels ser-

veis de Comerç de la Diputació 

de Barcelona, no és un projecte 

improvisat", explicava l'alcalde, 

José A. Montero. 

De fet, la revitalització del mer-

cat de Montornès Nord era ja un 

dels punts previstos a la Llei de 

Barris de 2009, que ha permès la 

reforma integral de la zona en els 

darrers anys. Tot i que la primera 

planificació preveia la reforma de 

l'actual edifici situat entre el car-

rer Llibertat i Federico García Lor-

ca, el fet que sigui de titularitat pri-

vada i l'alt cost de la reforma han 

estat els motius, segons l'alcalde, 

per buscar una alternativa. "La 

EQUIPAMENTS  EL GOVERN PLANEJA UN NOU EDIFICI AMB SERVEIS COMPLEMENTARIS A UN ESPAI MUNICIPAL DAVANT DE MERCADONA

anna mir

AMB ELS DIES COMPTATS  Es preveu que les actuals parades es traslladin a un nou edifici davant de Mercadona

SOCIETAT

#CubaSalvaVidesControls per supervisar l'ús del cinturó

Agents de la Policia Local van realitzar la setmana passada controls 

de trànsit per supervisar l’ús del cinturó i dels sistemes de retenció 

infantil als vehicles. L’objectiu era conscienciar la ciutadania sobre 

la importància d’utilitzar els dispositius de seguretat i contribuir a la 

reducció del número de víctimes d’accidents de trànsit.

Mollet amb Cuba ha participat en la campanya 

solidària #CubaSalvaVides, per recollir fons 

per comprar i enviar a Cuba materials mèdics i 

sanitaris. La campanya, que es va tancar per Reis, 

ha aconseguit recaptar 6.125 euros. 

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha 

aportat a Càritas més de 6.000 

euros addicionals en els darrers 

mesos per reforçar el programa 

de distribució d'aliments frescos 

que es duu a terme de forma set-

manal. Durant les darreres setma-

nes, Caritas ha rebut una aporta-

ció de 2.500 euros per cobrir les 

mancances d’aliments que no ar-

riben des dels organismes corres-

ponents i que són imprescindibles 

per poder mantenir el suport a les 

famílies del poble. A aquesta apor-

tació cal afegir una altra de 3.800 

euros que es va fer al setembre 

amb el mateix objectiu. 

Conveni amb Snorkel Spain
D'altra banda, l'Ajuntament, l’em-

presa Snorkel Spain SLU i Volu-

mont han signat recentment un 

conveni amb l'objectiu de cobrir 

necessitats bàsiques derivades 

de situacions de pobresa energè-

tica. L'empresa ha aportat 1.500 

euros i ha fet també una donació 

de 7 portàtils que es prestaran a 

persones en situació d’atur i que 

estan buscant feina. 

SOLIDARITAT

L'Ajuntament 
aporta més de 
6.000 € a Caritas 
des del setembre

Diputació va fer un estudi que 

presentava tres alternatives i 

la reforma integral de l'edifici 

actual ascendia a més d'1,5 mi-

lions d'euros", assegurava Mon-

tero. El projecte té com a objectiu 

que el mercat concentri l'oferta 

d'alimentació fresca i vol obrir-se, 

segons explicava el regidor de Pro-

moció Econòmica i Comerç, Jordi 

Delgado, a productors agroeco-

lògics de la comarca, que "poden 

tenir dificultats de distribució" 

i que trobarien en el mercat una 

alternativa de venda de proxi-

mitat. "Hi ha incerteses però les 

necessitats d'alimentació són 

bàsiques i s'han de revaloritzar. 

En aquest projecte anem de la 

mà de la Diputació", assegurava 

Delgado. 

Reticències de l'oposició
La modificació de crèdit es va 

aprovar gràcies al vot de qualitat 

de l'alcalde, ja que tots els mem-

bres de l'oposició, a excepció de 

Joffre Giner que es va abstenir, van 

votar-hi en contra. El principal ar-

gument va ser el desconeixement 

del projecte del nou edifici. El PSC, 

principal grup de l'oposició, va ser 

el que més va explicar el seu vot 

contrari. Els socialistes opinen que 

la millor alternativa seria la refor-

ma de l'actual edifici i es van mos-

trar en desacord amb traslladar el 

mercat "a la perifèria del barri 

i al costat del Mercadona" deia 

Juanjo Sierra.

En aquest sentit, l'alcalde Mon-

tero assegurava que situar el nou 

mercat al costat del supermercat  

"forma part de l'oportunitat", 

exposava l'alcalde, ja que "Mer-

cadona té potencial d'atracció i 

això forma part de l'estratègia 

comercial", avalada, segons Mon-

tero, pels tècnics de la Diputació 

De fet, l'arribada de Mercadona 

al barri va ser, segons l'alcalde, un 

altre dels factors que van fer mo-

dificar la idea inicial.   laura ortiz

MOLLET. La Policia Municipal de Mo-

llet va recalibrar el passat novem-

bre els dos radars fixos de la ciutat 

–situats a la ronda dels Pinetons, on 

es troba l'Hospital, i a l'avinguda de 

Rivoli– de 50 km/h a 30. Malgrat 

que l'ordenança municipal que de-

terminava que Mollet passaria a ser 

ciutat 30 es va aprovar el passat fe-

brer, no va ser fins al 27 d’octubre 

quan es va posar en marxa. Unes 

setmanes més tard, els radars ja 

sancionaven aquells vehicles que 

superaven els 30 km/h. Per la seva 

part, Ara Mollet ERC ha demanat 

que el límit de velocitat a la zona de 

les rondes i a les vies de connexió 

amb altres poblacions de Mollet 

passi dels 30 km/h actuals a 50.

La Policia recalibra
els radars de 
Mollet a 30 km/h

PROJECTE PER RECONVERTIR ELS USOS I 
LES INSTAL·LACIONS DE LA DEIXALLERIA
■ El punt de la modificació de crèdit per finançar la construcció del mercat 

a Montornès Nord incloïa una partida de 43.000 euros per a la redacció del 

projecte de reforma de la deixalleria de Montornès, una actuació que es fa en 

col·laboració amb el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Segons 

explicava ara fa un any l'alcalde Montero, es tracta d'un projecte pilot per tal de 

millorar les instal·lacions i reconvertir la deixalleria, situada al polígon industrial 

de Montornès Nord, en un espai d'intercanvi i formació, amb la possibilitat de 

reutilització de determinats residus i també amb espais formatius de 

sensibilització cap a la població, molt més vinculats a un entorn natural. També 

es vol millorar la seguretat per evitar destrosses en les instal·lacions. Aquesta 

actuació es vol realitzar, a la llarga, a totes les deixalleries de la comarca.
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 Prevenció de mort sobtada a l’esport. 
     (examen, electro repòs, ecocardiograma 
      Doppler-color, electro d’esforç).

 Detecció de cardiopaties hereditàries.
 Insuficiència coronària. 
 Arrítmies cardíaques.

Dr. Jordi Trias de Bes
CARDIÒLEG

TRIASDEBES

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

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

Consulta de Cardiologia La Garriga
Ronda Carril, 28 

www.triasdebes.es · drjtriasdebesc@gmail.com

1 H 
GRATUÏT

ACCÉS PER 
A CADIRA 
DE RODESP

L'Hospital de Granollers 
estudia ampliar llits d'UCI
GRANOLLERS. L'Hospital General de 

Granollers tenia dimecres 74 pa-

cients que han donat positiu a una 

PCR, 6 més que la setmana passa-

da. Tot i que l'increment de malalts 

està sent moderat, ha estat cons-

tant i fa dies que tensa la Unitat de 

Cures Intensives (UCI), que té totes 

les places ocupades. De fet, dimarts 

el centre estudiava la possibilitat de 

obrir algun llit més d'UCI a la sego-

na planta, on ja van estar durant la 

primera onada i alguns dies de la 

segona. Per habilitar noves places 

es converteixen llits d'hospitalit-

zació en crítics, amb monitors i 

el maquinari necessari. Tot i que 

l'Hospital té capacitat pel que fa als 

recursos materials d'ampliar tem-

poralment l'UCI, la dificultat està 

en trobar personal que se'n pugui 

encarregar.

El clúster sanitari de la C-17
Una altra de les solucions que des 

de fa uns dies s'ha posat sobre la 

taula per evitar el col·lapse de l'UCI 

granollerina és una reorganitza-

SALUT DIMECRES HI HAVIA 74 INGRESSATS POSITIUS DE COVID A L'HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS, 6 MÉS QUE FA UNA SETMANA

CCOO demana sistemes de 
ventilació mecànica a les aules

MOLLET. Des del sindicat CCOO demanen 

al Departament d'Educació que instal·li 

sistemes de ventilació mecànica a tots els 

centres escolars dels Serveis Territorials 

del Maresme-Vallès Oriental. Amb aquesta 

mesura, que es va anunciar dilluns davant 

de l'INS Mollet, es vol preservar la salut del 

personal que treballa als centres així com 

dels estudiants, millorant les condicions de 

salut ambiental a les aules, sobretot en èpo-

ques de gelades, com les viscudes la darrera 

setmana. 

Segons Magda Cot, secretària general de 

CCOO d’Educació al Vallès Oriental, Ma-

resme i Osona: "Una ventilació natural, 
obrint portes i finestres, amb les tempe-
ratures que estàvem la setmana passada 
és inviable i el que fa és vulnerar la nor-
mativa que regula les condicions ambi-
entals de treball".

La instal·lació d'aquests sistemes per-

met que l’aire de les aules pugui renovar-se 

15 vegades cada hora, mantenint portes i 

finestres tancades. 

EDUCACIÓ LA MESURA PERMETRIA RENOVAR L'AIRE 15 VEGADES CADA HORA

DAVANT L'INS MOLLET Representants del sindicat CCOO del Vallès Oriental aquest dilluns

ccoo

Salut administrarà 
la segona dosi de 
la vacuna a partir 
de dilluns vinent

21 dies després de l'arribada de 

la primera dosi de la vacuna de 

la Covid al Vallès Oriental, el De-

partament de Salut ha anunciat 

que començarà a administrar la 

segona dosi a partir de dilluns 25 

de gener. Fins aquest dimecres el 

departament havia vacunat 2.518 

persones al Baix Vallès, entre elles 

residents i professionals sanitaris, 

tant de residències com d’hospi-

tals i centres d’atenció primària. 

Assaig de Grífols per 

trobar la immunitat 

immediata a la Covid

PARETS. Grífols ha anunciat que a 

partir del febrer iniciarà un assaig 

clínic amb un nou medicament que 

podria proporcionar immunitat 

immediata contra la Covid després 

de donar positiu i que aniria adre-

çat a gent gran, personal sanitari i 

pacients immunodeficients, a qui 

no es recomana la vacunació. 

El Govern prorroga 

14 dies més les 

restriccions vigents

El Procicat ha decidit prorrogar 

dues setmanes més les restriccions 

vigents. Així doncs, es mantindrà 

durant 14 dies més el confinament 

municipal, el tancament del comerç 

no essencial els caps de setmana i a 

diari, dels centres comercials, dels 

gimnasos i dels establiments de 

més de 400 m2. 

Dades del territori

La Covid no dona treva al Baix Vallès. 
Els casos positius continuen augmen-
tant al territori. Aquesta darrera set-
mana i fins aquest dimecres, segons 
dades del Departament de Salut, a les 
sis Àrees Bàsiques de Salut (EAP) s'han 
detectat 357 positius, mig centenar 
més que fa set dies. A l'EAP de Mon-
tornès- Montmeló s'han registrat 52 
casos nous en els últims 7 dies, 4 més 
que els detectats feia una setmana.

357 POSITIUS AL BAIX 
VALLÈS EN LA 
DARRERA SETMANA

ció de la col·laboració entre els 

centres hospitalaris. Des de fa uns 

dies el CatSalut ha posat en marxa 

una manera de funcionar a través 

de cinc clústers hospitalaris, de 

manera que els centres de la C-17 

–Granollers, Mollet, Sant Celoni i 

Vic– en formen un depenent d'un 

hospital més gran, en aquest cas 

l'Hospital Clínic de Barcelona, de 

manera que els hospitals del terri-

tori hi deriven pacients. El centre 

granollerí va derivar dimarts dos 

pacients crítics que no tenien lloc 

a l'UCI de la ciutat –també se'n van 

derivar dos de Mollet, que té semi-

crítics però no UCI–.  "Des que s'ha 
posat en marxa aquest mecanis-
me hem tingut molt bona relació 
amb el Clínic i funciona molt bé 
el suport", explica el cap del Ser-

vei de Medicina Intesiva de l'Hos-

pital de Granollers, el doctor Pau 

Garro.  De tota manera, els centres 

estan a l'expectativa de saber fins 

a quan podrà estar actiu aquest 

mecanisme, que està supeditat al 

número d'ingressats al Clínic. "Úl-
timament també estan bastant 
plens, però intentem funcionar 
com una sola UCI, de manera 
que totes les places disponibles 
en funció de les necessitats", de-

talla Garro. 

Les dades facilitades setmanal-

ment per l'Hospital de Granollers 

palesen com tercera onada de la 

Covid-19 suposa un creixement 

més sostingut de casos, però està 

sent més persistent. "Si no pre-
nem més mesures, potser es pot 
aconseguir que baixin els casos, 
però serà una baixada progres-
siva. I nosaltres ara comencem 
a col·lapsar-nos", alerta Garro. 

Les UCI es col·lapsen un parell de 

setmanes després del pic de posi-

tius, així que, segons els experts, 

ara s'evidencien els efectes de les 

interaccions socials de les festes de 

Nadal.  m.e. 



dv, 22 gener 2021 9

Abatuts i consternats per la sobtada marxa del nostre 

estimat Sergi, president del Consorci Besòs Tordera entre 

2011 i 2018 i impulsor de la Fundació RIVUS, 

volem expressar el nostre més sentit condol 

a familiars i amics.

President, expresidents, membres de les diferents 

Comissions de Govern i Juntes Generals, 

companys i companyes... 

La nostra gran família no t’oblidarà mai. 

Gràcies pel llegat que ens deixes, pel teu entusiasme 

i per la teva lluita i defensa dels nostres rius. 

Seguirem treballant incansablement per fer realitat tots 

els teus somnis i projectes.

Sempre amb nosaltres. DEP Sergi.

Sergi Mingote Moreno

Garantim que les pensions es revalorin 

poder públics que posin fi a les reformes i a 

tat de formar governs i pactar pressupostos 
des de la UGT volem aprofitar l’ocasió per a 
reclamar la derogació de la reforma de les 

adquisitiu amb la recuperació de la revalora
ció de les pensions d’acord amb l’evolució de 
l’IPC.

A Catalunya, hi ha gairebé un milió i mig de 
persones pensionistes (jubilació, viduïtat i 

lunya  són inferiors als 1.000 euros i el 16%, 
o sigui més de 275.000 pensions, necessiten 

Per tot plegat, des de la UGT de Catalunya 

poders públics garanteixin la suficiència 

tualitzades, i reclamar la derogació definitiva 
d’un índex que empobreix les persones pen

Amb la dissolució anticipada de les Corts 

cions Generals, entre d’altres qüestions no 
s’ha pogut resoldre el tema de la revalorit
zació de les pensions de la Seguretat Social 
a partir del 2020, amb el perill que suposa 

les pensions que torni a entrar en vigor l’Ín
dex de Revaloració de les Pensions que es 
va aprovar el 2013 i que ha estat paralitzat 
durant els anys 2018 i 2019.

Des de la UGT reclamem derogar la reforma 
del 2013, assegurar el poder adquisitiu de les 

erradicant el dèficit de la Seguretat Social 
acabant amb les bonificacions a la contrac
tació, finançant les despeses de la Seguretat 
Social des dels Pressupostos Generals de 
l’Estat i destopant les bases de cotització.

En el nostre sindicat valorem la transferència 
de 600 milions d’euros units als 13.830 mi
lions del fons de les pensions per pagar l’ex

la llei en relació al fons de Reserva.

Però, no obstant això, des de la UGT recla
mem la consolidació del sistema de la Se
guretat Social, eliminant el dèficit total, per 

i mig termini. Per a això, en el nostre sindi
cat proposem la derogació de la reforma de 
pensions del 2013, assegurar el poder adqui
sitiu de les pensions, perquè en una dècada 

fonts de finançament i finançar el sistema 
no només amb cotitzacions, sinó també amb 
impostos, sense excloure cap pensió del sis
tema i amb un model de finançament per a 

Per a la revaloració anual de les pensions, cal 
derogar d’una vegada l’Índex de Revaloració 
del Govern del PP i aplicar la previsió d’infla
ció més una clàusula de revisió a final d’any. 
La fórmula que conté la reforma del 2013 

anys, el sistema de pensions, amb la fórmula 
actual, es convertirà en un sistema de pen

L’objectiu és restituir l’equilibri entre ingres
sos i despeses de la Seguretat Social destruït 
per les polítiques que s’han adoptat durant la 
crisi. Per a nosaltres, cal que el sistema de 
pensions, sense excloure cap pensió, es fi
nanci no només amb cotitzacions sinó amb 

Això suposaria definir una cistella d’impos
tos la recaptació de la qual es destinaria en 
la seva integritat a finançar el sistema de 
pensions. Tindria un caràcter finalista: to
talment o amb majoria d’impostos directes 

diferència entre ingressos i despeses. Això 

d’ingressos suficients per seguir pagant les 

Per a la UGT ens resulta imprescindible aca
bar amb les bonificacions a la contractació 
de les empreses, finançar les despeses de la 
Seguretat Social des dels PGE (com la res

cotització . Tres mesures que, per al nostre 

milions d’euros a la Seguretat Social i po
drien acabar amb el dèficit que el Govern del 
PP ha anat augmentant durant anys amb les 

A més d’aquests tres eixos, reclamem al nou 
Congrés un canvi d’orientació en les políti
ques que emanin de la Comissió del Pacte de 

de ser àmpliament consensuades, abordin 

la finalitat amb la qual va néixer el Pacte de 

faci ús del Fons de Reserva per última vega

tueixi el compromís explícit i ferm que en tres 

sures que acabin amb el dèficit de la Segu
retat Social.

LA UGT DE CATALUNYA 
LAMENTEM PROFUNDAMENT 
LA MORT DE SERGI MINGOTE, 

MILITANT HISTÒRIC 
DEL NOSTRE SINDICAT

GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)

Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat

La UGT de Catalunya lamentem profundament la mort de 

Sergi Mingote a causa d’una caiguda mortal en l’expedició 
al K2. Des del nostre sindicat volem transmetre el nostre 
condol a familiars i amistats, i ens mostrem profundament 
consternats per la mort d’aquest militant històric i amic del 
nostre sindicat, a qui ens han unit moltes lluites.
Sergi Mingote va ser delegat de la UGT a l’Ajuntament de 
Granollers i va ser el responsable de la Federació de Serveis 
Públics de la UGT al Vallès Oriental. Així mateix, Sergi 
Mingote va portar la campanya per les 35 hores setmanals, 
liderada per l’Avalot i la UGT de Catalunya, al cim més alt 
del món, l’Everest.

Durant la seva etapa com a alcalde de Parets del Vallès 
va  col·laborar estretament en l’organització de les tres 
edicions de la Cursa Solidària pel Treball Digne, organitzada 
pel nostre sindicat per reivindicar els drets laborals i amb 
un objectiu solidari i de lluita contra l’exclusió social, valors 
propis del sindicalisme.

       El 2017, Sergi Mingote va presentar el seu llibre ‘La vida 
com a repte’ a la seu del nostre sindicat.

Descansi en pau.

MOLLET. La ciutat de Mollet es troba al top 

10 de ciutats europees amb major mortali-

tat vinculada a la contaminació de l'aire que 

causa el diòxid de nitrogen (NO2), associat 

sobretot al trànsit rodat.

En concret, encapçala la llista Madrid, 

seguida d'Anvers, Torí, París, Milà, Barce-

lona, Mollet de Vallès, Brussel·les, Herne i 

Argenteuil - Bezons. Són dades d'un estudi 

publicat a The Lancet Planetary Health que 

ha estimat per primera vegada la càrrega 

de mortalitat atribuïble a la contaminació 

de l'aire en més de 1.000 ciutats europees. 

En el cas concret de Mollet, la ciutat 

baixvallesana ocupa el lloc 7 en el rànquing, 

entre 858 ciutats estudiades i classificades 

en funció de les dades de mortalitat rela-

cionades amb la contaminació de l'aire, en 

aquest cas al NO2. Segons l'estudi, les pun-

tuacions es van calcular mitjançant un algo-

ritme que té en compte les taxes de mortali-

tat, el percentatge de mortalitat prevenible 

i els anys de vida perduts a causa de cada 

contaminant de l'aire.

A Mollet, si es complissin les recomanaci-

ons de l'OMS pel que fa als nivells de NO2 es 

Mollet, setena ciutat europea 

amb més mortalitat associada 

a la contaminació de l'aire per NO2

MEDI AMBIENT LA DADA ÉS EL RESULTAT D'UN ESTUDI A MÉS DE 800 CIUTATS

Dades de 2020

Les últimes dades de la Direcció General de Qua-
litat Ambiental i Canvi Climàtic sobre els nivells 
de diòxid de nitrogen (NO2), corresponents a 
l’any 2020, indiquen que per primer cop no hi 
hagut cap superació d’aquests nivells a Cata-
lunya. Aquest descens ha estat degut, principal-
ment, a les restriccions de mobilitat associades 
a la crisi sanitària de la Covid-19. El descens ha 
estat més significatiu a les estacions de les Zones 
de Qualitat de l’Aire 1 (Àrea de Barcelona) i Zona 
Qualitat de l’Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat), so-
bretot a les estacions urbanes amb influència del 
trànsit, com és el cas de Mollet.

DESCENS DELS NIVELLS DE 
NITROGEN PEL CONFINAMENT

podria evitar la mort d'una persona a l'any 

i aquest nombre arribaria a 26 morts evita-

bles si s'igualessin els nivells més baixos de 

contaminació.  
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Més d'un centenar de professionals de la perruqueria, la barberia i l'estètica es van 

concentrar dimecres davant l'ajuntament de Mollet per reclamar la reducció de 

l'IVA al 10%, després que el govern central en l'època Montoro el pugés al 21%. El 

col·lectiu, que defensa que és un servei essencial, es va concentrar a diverses ciutats 

de l'Estat i, a Mollet, va comptar amb el suport de l'Adhec foto: adhec

Concentració a Mollet per reduir l'IVA MEDI AMBIENT 

Presentació del 
llibre "Refugiats 
Climàtics" al Casal
MOLLET. El Casal Cultural acull el 

pròxim dijous 28 de gener la pre-

sentació del llibre Refugiats Cli-

màtics. Un gran repte del segle XXI. 

L'acte es farà a les 19 h, a la sala 

d'actes i comptarà amb la presen-

tació a càrrec del seu autor, Miguel 

Pajares i Marina Escribano, regi-

dora del grup municipal de Mollet 

en Comú a l'Ajuntament de Mollet. 

Per assistir a l'acte caldrà fer la 

inscripció prèvia al Casal Cultural 

trucant al telèfon 93 593 11 74 o al 

690 21 63 02,  ja que l'aforament 

és limitat.  

SERVEIS

Sant Fost millora 
el clavegueram del 
carrer Doctor Turró
SANT FOST. Aquest dilluns, l'em-

presa encarregada del servei 

d'aigua municipal, Aqualia, va co-

mençar unes obres a la xarxa de 

clavegueram de Sant Fost que afec-

ten el tram del carrer Doctor Turró 

comprès entre els carrers Santiago 

Rusiñol i Can Roda. Aquest tram de 

via ha quedat tallat al trànsit durant 

tota la setmana, excepte per al veï-

nat. Com a alternativa de pas, s'ha 

habilitat un recorregut que passa 

pels carrers Albiñana i Joan XXIII. 

Està previst que els treballs acabin 

aquest divendres.  

MOCIÓ 

Podem Mollet 

reclama el blindatge

dels preus de 

lloguer d'habitatges 

MOLLET. Podem Mollet ha presen-

tat una proposta al ple municipal 

per assolir una declaració institu-

cional sobre els preus del lloguer. 

Amb aquesta moció, el partit re-

clama una Llei estatal que blin-

di la funció social de l’habitatge. 

"Davant la realitat que patim a 

la nostra ciutat, que no és només 

que el reflex del mercat que te-

nim tant a Catalunya, Espanya 

i també a Europa; de pujada 

significativa dels preus del llo-

guer en els últims anys, Podem 

reclama una regulació urgent 

que abordi aquesta problemàti-

ca", exposen des del partit morat. 

Segons Podem, la crisi del corona-

virus i el seu impacte en el mercat 

immobiliari, "no ha fet més que 

complicar aquesta situació". 

AJUNTAMENT

Cs Mollet es 

queda sol en una 

moció contra 

l'independentisme

MOLLET. La Junta de Portaveus va 

debatre i votar dimarts una moció 

presentada pel grup municipal de 

Cs Mollet que demanava rebutjar 

els acords de les administracions 

amb formacions polítiques que no 

hagin condemnat la violència ter-

rorista i que no respectin i acatin 

la Constitució espanyola. Tota la 

resta del grup que conformen el 

Consistori hi han votat en contra. 

La moció presentada denunciava 

el que considera "atacs al sistema 

constitucional" a llocs com Cata-

lunya, "propiciats des de la ma-

teixa administració autonòmica 

i d'entitats de la societat civil, 

subvencionades per la mateixa 

administració, amb l'únic objec-

tiu de defensar els seus interes-

sos polítics independentistes". 

HABITATGE LA RECONVERSIÓ FA UN TEMPS QUE ESTÀ EN MARXA

La PAH de Mollet amplia 
la zona de cobertura 
arreu del Baix Vallès
MOLLET. La Plataforma d'Afectats 

per la Hipoteca (PAH) de Mollet ha 

decidit ampliar el seu àmbit de co-

bertura i arribar a tots els munici-

pis del Baix Vallès. La reconversió 

fa un temps que s'està treballant i 

des de la plataforma ja han man-

tingut converses amb alguns ajun-

taments del territori.

"En un context social dominat 

per la COVID-19 i una nova crisi 

econòmica derivada d’aquesta 

pandèmia, ens veiem obligades 

de nou a reinventar-nos, però 

sobretot a ampliar horitzons. La 

precarietat, els habitatges inac-

cessibles o la falta de garanties 

per a poder continuar mante-

nint la llar, continuen sent pro-

tagonistes, no sols a Mollet del 

Vallès, en tots els municipis", 

apunten des de la plataforma a tra-

vés d'un comunicat.

"La PAH continua sent més 

necessària que mai i en les as-

semblees de PAH Mollet, setma-

na rere setmana, vèiem com ens 

venien persones angoixades, 

des de municipis propers", afe-

geixen.

Trobades amb ajuntaments
Segons la PAH, aquesta reconver-

sió fa un temps que s'està duent 

a terme. De fet, apunten, que ja 

han celebrat reunions amb alguns 

ajuntaments per donar-se a conèi-

xer i que en tenen més de progra-

mades. En aquest sentit, pròxima-

ment preveuen  posar en marxa 

una campanya de difusió i infor-

mació per a donar-se a conèixer. 

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Devolució de la 

fiança en finalitzar 
el contracte 
d’arrendament
A la finalització del contracte, l’inquilí 
ha de restituir a l’arrendador l’habitat-

ge o local “tal i com el va rebre”. Ara bé, 
l’arrendador no pot retenir l’import de 
la fiança per fer front al que s’anome-

na, conforme el que disposa l’art. 1561 
del Codi Civil, “detriments produïts per 
l’ús ordinari o per causa inevitable”.
D’aquesta manera, l’arrendador única-

ment podrà retenir la fiança quan l’im-

moble no se li retorni tal com l’arrenda-

tari el va rebre o tal com s’havia pactat 
que l’arrendatari havia de lliurar-lo, 
exclosos els deterioraments produïts 
per l’ús normal i diligent de l’immoble 
al destí convingut al llarg del temps. 
Ha de tenir-se en compte que, a menys 
durada de l’arrendament, menys “nor-

mal” serà que la finca presenti danys 
que no existien al temps de la signa-

tura del contracte i que, a més anys, és 
més raonable que hi hagi portes que 
toquin el sòl, persianes que no acabin 
de tancar bé, taques en la pintura d’al-

gunes parets, etc.
Així, en cas de discrepància, es neces-

sitaran elements de prova que acre-

ditin el bon o mal estat de la finca. En 
aquests supòsits és aconsellable que 
s’aixequi algun tipus d’acta (preferi-

blement notarial) amb fotografies que 
acreditin l’estat de la finca i tot això en 
el menor temps possible després de la 
finalització del contracte i lliurament 
de la possessió.
En el supòsit de desperfectes, és reco-

manable que, així mateix, es recaptin 
pressupostos de reparació, es reparin 
efectivament i que tot això es vagi no-

tificant immediatament al (ex) arren-

datari.
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Montornès aposta 
per un nou model de 
serveis de residències

Els ajuts internacionals 
viatgen cap a Uganda i el Nepal

MONTORNÈS. El ple municipal s'ha 
adherit a la proposta per un Pacte 
Nacional que integri un nou mo-
del de gestió i serveis dels centres 
d’acolliment residencial de per-
sones grans, aprovada pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. La 
proposta posa de manifest la manca 
d'inversió de les administracions en 
aquest col·lectiu, denuncia que el 
75% de les residències de gent gran 
a l'Estat són de caràcter privat i amb 
ànim de lucre i planteja la necessitat 
de caminar cap a un nou model de 
residència "per no fer de la cura 

de la nostra gent gran un negoci", 
deia la regidora de Serveis Socials i 
Ciutadaniai de Gent Gran, Natàlia 
Segura, qui denunciava que "Mon-

tornès està patint la deixadesa 

en aquest sentit", en referència a 
l'equipament per a gent gran que fa 
anys que es reclama a la població. 

De fet, el debat sobre l'adhesió a 
aquesta proposta de pacte va obrir 

un cop més el debat sobre la resi-
dència de gent gran a Montornès.

Gran part dels grups de l'oposició 
van retreure al govern local el que 
consideren una "manca de volun-

tat per avançar en la construcció 

de la residència", deia Àngeles 
Menchén (Cs). El govern, però, rei-
terava la necessitat que la Genera-
litat aposti pel finançar el projecte. 
"Una residència té un cost molt 

elevat perquè no només s'ha de 

construir sinó que també s'ha de 

dotar de personal", deia Segura, 
qui afegia: "Estem posant tots els 

esforços perquè sigui una resi-

dència pública i d'accés per a tot-

hom", deia. Per la seva part, l'alcal-
de, Jose A. Montero, assegurava que 
els tècnics estan avançant en el pro-
jecte executiu i que, en el moment 
que el Govern català torni a finan-
çar places de residència, "Montor-

nès estarà en una bona situació"  
per accedir-hi.   laura ortiz

GENT GRAN  ES REOBRE EL DEBAT SOBRE L'EQUIPAMENT COOPERACIÓ  EL CONSELL MUNICIPAL ADJUDICA A DOS ENTITATS ELS 13.000 EUROS DE SUBVENCIONS

MONTORNÈS. El Consell municipal 
de Solidaritat i Cooperació Inter-
nacional ha decidit subvencionar 
dos dels tres projectes presentats 
a la darrera convocatòria muni-
cipal de subvencions per a actu-
acions de cooperació internaci-
onal arreu del món. Es tracta del 
projecte Gomesi de l'ONG Petits 
detalls i el projecte Namuna Bari 

2021, d'Amics del Nepal. Ambdós 
tenen en comú la voluntat de do-
nar un impuls al paper de la dona 
com a agent de canvi en societats 
rurals, marcadament patriarcals.

Al projecte Gomesi es desti-
naran 5.350 euros. Ha estat pre-
sentat per l'ONG de Matadepera 
Petits Detalls i està dissenyat amb 
la contrapart local Wipe-Uganda. 

El projecte té un període d'imple-
mentació anual, de manera que 
cada any es desenvolupa en una 
zona rural diferent. Enguany serà 
al districte de Jinja a l'est d'Ugan-
da on es treballarà amb 900 bene-
ficiàries agrupades en les anome-
nades comunitats d’estalvi. 

Al Projecte Namuna Bari 2021 
de l'Amics del Nepal es destina-
ran 7.650 euros. El projecte for-
ma part del Programa de Dones 
iniciat el setembre de 2017 amb 
l'objectiu d'ajudar els nens i ne-
nes de la casa d'acollida Balman-
dir Children's Home a Bhimphedi, 
Nepal. El projecte proposa que un 
hort gestionat per joves en risc 
d'exclusió social i, amb el suport 
de formadores i cooperadores 
internacionals, es converteixi en 
l'exemple a seguir. També pretén 
facilitar a tota la comunitat de 
Bhimphedi i als pobles circum-
dants noves tècniques que pro-
moguin una agricultura respectu-
osa amb el medi ambient.   

aj.montornès / petits detalls

ZONES RURALS  Imatge del projecte Gomesi a Uganda
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Josep Monràs i Galindo
Alcalde de Mollet del Vallès

–En la seva investidura el 2004 va prometre més diàleg i 

participació. Creu que ha complert amb el compromís?

–Ho he intentat. He posat tot l'esforç, intel·ligència i capacitat 
i així ho he transmés a tots els meus equips perquè el diàleg, 
la transparència i la proximitat fossin un eix de la política mu-
nicipal. El diàleg s'ha de produir des de les dues bandes però 
en tot cas la meva voluntat ha estat treballar sempre així.
–L'oposició assegura que no hi ha prou diàleg i que 

s'han perdut òrgans de participació en aquests anys.

–Si un repassa l'hemeroteca veurà tots els òrgans i comissi-
ons que hi havia abans de... –la seva arribada a l'Alcaldia– i 
després de... 
–Però aquests òrgans funcionen?

–Més o menys en funció dels continguts de cada comissió, 
però un ha d'entendre que la ciutadania vol solucions i solu-
cions àgils. Quan algun grup planteja que aquests òrgans no 
es reuneixen prou ho fa des d'un debat estèril sense final i, 
mentrestant, les solucions no arriben a la ciutat. Voluntat de 
diàleg sempre, s'ha de produir en dues parts però els ritmes 
de l'oposició i el govern són diferents i el govern ha de donar 
resposta a la ciutadania i no només als grups de l'oposició.
–Creu que aquest és el moment més crític de relació en-

tre govern i oposició? Més concretament, la relació amb 

ERC (principal grup de l'oposició) és la pitjor que hi ha 

hagut mai fins i tot en l'època de l'Entesa per Mollet?

–Mai ha sigut la voluntat del govern, crec que ha sigut un 
canvi de criteri d'ERC que amb certes conductes han in-
tentat posar en entredit la meva persona i el govern de la 
ciutat. Vull pensar que ho feien amb criteris electoralistes 
i això és un mal ús de l'oposició per al progrés de la ciutat. 
Sempre creuré més en ser propositiu, en ajudar, establir el 
diàleg per avançar i així ho seguiré fent.
–L'incivisme era una altra de les seves preocupacions 

quan va arribar a l'Alcaldia. Com ha avançat Mollet en 

aquest sentit?

–No és un tema de la ciutat de Mollet, passa a tot arreu per-
què és una qüestió cultural, d'educació. Crec, fins i tot, que 
la pandèmia ha agreujat aquestes actituds. Aquesta petita 
part és minoritària però es veu més. Es fa difícil resoldre el 
problema d'avui per demà. Hem intentat posar totes les me-

"Calen fórmules mixtes per engegar

 projectes que amb els recursos 
actuals no seríem capaços de fer"

El passat 10 de gener es complien 17 anys de 

l'arribada de Josep Monràs a l'Alcaldia de 

Mollet, en substitució de Montserrat Tura, que 

deixava l'Ajuntament per incorporar-se al 

Govern de la Generalitat.  D'aquesta manera, el 

socialista es converteix en l'alcalde més longeu 

de l'actual etapa democràtica al capdavant 

del Consistori. SomMollet ha volgut fer balanç 

d'aquest mandat i conèixer quina és la visió de 

futur que l'alcalde té de la ciutat  

sures amb comissions de civisme, campanyes de sensibilit-
zació però és un llarg camí i s'ha de tenir molta insistència 
sabent que no s'aconseguirà resoldre al cent per cent. 
–Parlem de l'àmbit econòmic. Segons dades de l'INE, 

el nombre d'empreses que té Mollet ara és inferior a 

fa deu anys. Com a exemple podríem posar Ficosa, una 

firma emblemàtica a la ciutat. 

Creu que Mollet té dificultats per 

atraure firmes industrials?

–Ficosa va marxar però torna Id-
neo, una empresa d'alta tecnologia. 
Hi ha empreses que han marxat i 
altres que tornen a buscar la seva 
oportunitat. Vull posar en valor el 
que hi ha a la ciutat, tenim Merck, 
una farmacèutica mundial que ha 
fet grans inversions a la ciutat; te-
nim Euromed, una planta innova-
dora que també ha fet grans inver-
sions, igual que firmes com Nadsa, 
Kao Coporation, Cray Valley...
–Però les dades són les que són i 

hi ha menys empreses que fa deu 

anys...

–No, crec que forma part d'un pro-
cés natural. A Martorelles també va 
tancar la Derbi, això forma part de 
polítiques mundials. Quan es repas-

sa la història industrial es veu que aquest 
país ha apostat molt per l'àmbit de serveis 
i poc per l'industrial, que no depèn exclu-
sivament d'una política municipal sinó de 
país i ara ens comencem a adonar d'aquest 
greuge i pecat que hem estat fent.
–Diu que no és competència municipal, 

però sí que hi ha coses que depenen 

de l'Ajuntament com el manteniment 

d'aquests polígons, dotar-los d'infraes-

tructura per fer-los atractius, per exem-

ple. Tot just ara s'està acabant l'estesa 

de la fibra òptica al polígon de Can Ma-

garola. No són actuacions que haurien 

d'haver estat fetes abans?

–Sí, però un ha de veure quines són les par-
ticularitats de la ciutat. Nosaltres, és cert 
que hem esmerçat molts més recursos en 
l'àmbit de la mateixa ciutat. Podríem ha-

ver escanyat més la xarxa social de la ciutat i traslladar 
recursos als polígons per veure si venia alguna empresa. 
Però hem pres la decisió de reforçar el teixit intern, també 
econòmic, de la ciutat. Com deies hem acabat l'estesa de 
la fibra a Can Magarola, per tant, estem actuant en con-
seqüència. Avui tenim uns polígons amb unes empreses 
molt estabilitzades i amb projectes de futur de nous espais 
industrials per generar més espai per a implantacions que 
aportin nous ingressos i llocs de treball.
–Parlant d'aquests ingressos, cal que feu algun canvi 

en la fiscalitat a la indústria? Perquè Mollet és dels 

municipis que menys recapta de l'entorn en proporció 

als seus espais industrials.

–És curiós perquè quan nosaltres teníem una fiscalitat 
més baixa se'ns criticava que la teníem més alta. I ara que 
l'estem equiparant no sé què ens diran.
–Precisament, la voluntat des del Consell Comarcal és 

caminar cap a aquesta equiparació fiscal.

–I això estem fent, l'estem incrementant no tant des de 
l'òptica de la mateixa indústria sinó des de l'àmbit de 
l'equilibri del sector industrial i el sector social, que és pri-
oritari per a nosaltres.
–A què es refereix amb aquest equilibri?

–S'ha de defensar l'orgull de ciutat, d'allò que tenim i que 
hem aconseguit després de molts anys de treball. Hi ha qui 
només veu el got mig buit i menysté els reconeixements 
que ens han donat a la ciutat i que ha costat molt d'aconse-
guir en temes de transparència, de generació de recursos 
socials, temes de medi ambient i esportius... sembla que 
això passi desapercebut i jo sí ho vull posar de manifest 
perquè me'n sento orgullós. Hi ha qui només vol fixar-se 
en allò que cal millorar, clar que hi ha coses a millorar, cada 
dia, i coses que es podrien haver fet d'una altra manera 
però d'allò que tenim ens n'hem de sentir orgullosos.
–De què se'n sent més orgullós vostè personalment?

–D'allò que hem sabut construir. 
Aquesta és una ciutat a la qual no se li 
ha regalat mai res, mai ha estat capital 
de comarca, els recursos econòmics 
de la mateixa ciutat són els que són. 
Amb tot, que em diguin una ciutat, 
m'atreviria a dir a nivell d'Espanya, 
que hagi generat tant habitatge so-
cial com Mollet. Me'n sento orgullós 
d'haver convertit un espai ple de pols 
com les Pruneres en el parc central de 
la ciutat, d'haver pogut promoure Ca 
n'Arimon perquè la ciutat s'ho merei-
xia, dels reconeixements a la ciutat, 
me'n sento orgullós de moltes coses 
tot i que algú, potser, les hauria fet di-
ferent. 
–La construcció d'aquest habitatge 

social a la Vinyota ha tingut com a 

derivada una sentència que està 

costant a l'Ajuntament 17 milions 

d'euros. Això ha provocat que a la 

ciutat es deixi de fer o d'invertir en alguna cosa? S'han 

hagut de canviar polítiques per aquest greuge econò-

mic?

–No i, a més, hi estem fent front sense reduir cap servei. Això 
demostra la fortalesa de la mateixa estructura econòmica 
de l'Ajuntament i la capacitat de gestionar correctament els 
recursos de la ciutat sense haver de renunciar a res. Una 
sentència que tothom considera injusta, sense excepció.
–A la sentència de la Vinyota se li sumen també altres 

com la de les Pruneres. A què creu que és degut aquest 

seguit de sentències urbanístiques desfavorables?

–Parlar dels governs que em van precedir crec que és per-
dre el temps. A mi m'ha tocat assumir la responsabilitat de 
la gestió de les sentències, però no qüestionaré com es van 
fer les coses.
–Mollet és una de les ciutats mitjanes de Catalunya 

amb un percentatge més alt de locals comercials buits. 

Li preocupa la situació del comerç de la ciutat?

–Tornem a estar igual, sempre el got mig buit. A la capital 

"La voluntat de diàleg, sempre,

però el govern ha de donar 

resposta àgil a la ciutadania i 

no només als grups de l'oposició"

"Hem esmerçat més recursos en la

 xarxa social de la ciutat que en els

 polígons industrials perquè per 

a nosaltres ha estat prioritari"

"A Mollet mai li han regalat res: no

 és capital de comarca, té els

 recursos que té i malgrat tot s'ha 

fet molt. Cal més orgull de ciutat" 
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anna mir

de la comarca tanquen de cop totes les botigues d'una fir-
ma i és producte de la conjuntura i a Mollet tanquen dues 
botigues i els mitjans treuen dades d'un observatori...
–Segons el Perfil de Ciutat al qual pertany Mollet, la 

ciutat és la segona ciutat mitjana catalana amb més lo-

cals buits per darrere de Viladecans, no és que en parli 

el mitjà, és una problemàtica de la ciutat que preocu-

pa la ciutadania.

–No defugiré el tema... El que ens ha passat a Mollet són 
dues coses que tenen relació. La capacitat d'atracció co-
mercial per part de firmes que són lo-
comotores comercials s'ha enfrontat a 
una dura realitat que és no disposar 
dels espais físics necessaris, és a dir, 
locals de propietat privada. Les grans 
firmes no es poden implantar perquè 
el preu del metre quadrat és desorbi-
tat en relació a les capacitats que les 
firmes preveuen a la mateixa ciutat. 
Qui marca el preu és el propietari, le-
gítimament, però ens hem trobat amb 
aquesta situació. Des del govern hem 
fet moltes coses, hem fet canvis de 
planejament urbanístic, hem intentat 
captar l'interès d'algunes marques co-
mercials, però ens hem trobat aques-
tes mancances.
–Creu que el model actual és el mi-

llor per fer de Mollet una potència 

comercial a l'entorn? S'hauria de 

concentrar el comerç més al centre 

o s'hauria de potenciar més el co-

merç als barris?

–Un mai pot renunciar al fet que als barris hi hagi un co-
merç de proximitat, però també és cert que s'ha d'establir 
un espai físic molt concentrat perquè hi hagi una gran di-
nàmica comercial. Ens trobem amb un problema, pots fer 
accions de promoció, però si vols més operadors comer-
cials, aquests han de tenir espais on ubicar-se i aquí te-
nim un problema. El moviment que hi ha hagut en l'àmbit 
financer –que ha deixat molts locals de bancs buits– ajuda 
en aquesta situació perquè s'estan buidant aquests espais 
cèntrics i això ens ajuda. També hem de tenir nous espais 
com el del Calderí que reforcin aquesta centralitat comer-
cial. A més, però, hi ha un afegit, l'increment de venda on-
line està produint un canvi de compra i de consumidors 
molt important, la pandèmia ho ha accelerat. Això farà 

canviar la visió del comerç des de l'àmbit local.  
–Un altre element que ja ve del mandat de Montserrat 

Tura és la tasca pel reconeixement de la indentitat del 

Baix Vallès i la capitalitat de Mollet. Com veu l'actual 

situació del Baix Vallès? Se'l creu vostè?

–Sí, com a àmbit territorial no és que me'l cregui, és que és 
una realitat i també està reconegut per altres administra-
cions. El que passa és que cada cop els focus creixen més 
i allò menut perd més rellevància i capacitat d'acció. La 
meva relació amb tots els alcaldes de l'entorn ha estat ex-

cel·lent, hem fet reunions sobre mo-
bilitat i ocupació per reforçar l'àmbit. 
Però això no només s'ho ha de creure 
l'alcalde de Mollet, també s'ho han de 
creure els altres, i, els altres, sense re-
ferir-me a cap color polític, tenen la 
necessitat imperiosa i urgent del seu 
territori municipal i això fa que no 
puguin veure l'oportunitat d'aliances 
estratègiques amb el seu entorn i més 
quan acaben sent equips nous.
–Quines són aquestes oportunitats 

que es puguin pilotar des de Mo-

llet?

–Estem treballant en un projecte que 
pilota l'Hospital per conèixer neces-
sitats sociosanitàries del territori i 
quins mecanismes de col·laboració 
poden haver. Un altre àmbit és el de 
mobilitat. Hem col·laborat amb Sant 
Fost amb l'eix de la B-500, amb Mar-
torelles amb la qüestió de la roton-

da de Decathlon i els autobusos urbans... Per tant, hi ha 
hagut col·laboració, però sí que crec que hi ha oportuni-
tats d'anar junts, sempre mantenint l'autonomia de cada 
ajuntament per prendre les seves decisions. Des de Mollet 
sempre s'ha sigut generós en poder oferir els serveis per 
generar aquesta realitat territorial que és el Baix Vallès. Hi 
ha oportunitats i si anem tots junts aconseguirem millor 
els objectius conjunts , que són compatibles amb la projec-
ció municipal de cada poble. És una oportunitat que està 
permanentment sobre la taula.  
–En els darrers anys, Mollet ha perdut elements del 

seu patrimoni urbà com a part del Tabarán, la Tenería 

o, darrerament, la Lefa. Podria haver fet alguna cosa 

més l'Ajuntament per preservar aquest Mollet del pas-

sat que sembla que es va perdent?

–Hem de parlar de les coses en el seu just terme... el govern 
municipal, més enllà que el privat té l'obligació de conser-
var la propietat, té l'obligació de generar oportunitats i 
aquelles coses que cal protegir, protegir-les. Nosaltres hem 
fet una proposta per al Tabaran amb un nou espai cultural 
per recordar un espai cultural que hi havia, amb un espai 
verd... això ho recuperarem...
–Però es podria haver fet més per mantenir aquest pa-

trimoni?

–Segurament alguns pensaran que sí...
–Era molt car? Ha estat una qüestió econòmica?

–Hauríem de parlar de cada cas. L'Ajuntament va comprar 
la Lefa en el seu moment per pagar la indemnització dels 
treballadors perquè l'empresa tancava, amb una afectació 
de la façana per l'activitat química... esmercem centenars 
de milers de recursos econòmics en mantenir una façana 
a punt de caure? O generem un nou espai d'oportunitats? 
Recursos per a tot no hi ha, l'administració no és una mà-
quina de fer diners. Hem tingut molt clar els espais on po-
sar més recursos per a les necessitats reals de la gent.
–En l'àmbit més polític i allunyant-nos de la gestió, les 

eleccions municipals de 2015 van deixar uns resultats 

molt ajustats i aritmèticament el PSC podia perdre 

l'Alcaldia. Va patir en algun moment perquè podia per-

dre l'Alcaldia?

–Patia més la gent del meu entorn que jo mateix.
–Aleshores, personalment no patia pel fet que el PSC 

pogués perdre el govern...

–No, perquè creia que no el perdria. Perquè creia molt 
complicat que s'entenguessin perfils polítics i personals 
molt distanciats i tenia aquesta certesa. Ho veia complicat 
i si es produïa encara veia més complicat que perdurés en 
el temps. Per tant, nosaltres havíem de seguir amb la nos-
tra proposta de ciutat buscant diàleg i participació de tot-
hom i així ho vam fer durant quatre anys amb set regidors 
de 25. En aquell mandat, totes les propostes presentades 
en el plenari pel govern es van aprovar. És una mostra de la 
capacitat de diàleg que vam tenir com a govern.  
–Estem fent balanç dels seus 17 anys com a alcalde 

però el PSC porta al govern de la ciutat des del 1987. 

No creu que és sana l'alternança de poder? Creu que 

un partit amb tants anys al govern pot continuar amb 

la mateixa empenta?

–Jo la tinc. I en definitiva és una decisió que pren la ciuta-
dania...
–I què en pensa de la limitació de mandats per a un 

alcalde?

–Podria estar-hi d'acord amb un petit matís, els mandats 
municipals haurien de ser més llargs com són a França 
perquè hi ha coses que no arribes a temps a poder execu-
tar per tràmits administratius. Que pugui haver una limita-
ció de persones, que no de partits, es podria plantejar però 
hauria de ser una norma generalitzada a tot arreu perquè 
el món municipal acaba sent banc de proves de tot però ni 
el Govern de la Generalitat ni el Govern d'Espanya ho plan-
tegen... canviem el marc legislatiu i electoral del país... Ara, 
cal dir que hi ha alcaldes i alcaldesses que estan durant 
molts anys perquè la ciutadania els ha donat suport.
–Diu que té la mateixa empenta. Vol dir que d'aquí a 

dos anys tornarà a ser el candidat del PSC a l'Alcaldia?

–Aquestes són decisions que es prendran quan s'hagin de 
prendre, el que sí dic és que el meu cap i la meva gent saben 
l'exigència i la capacitat que hem de tenir per gestionar el 
dia a dia, que és molt complicat, i generar noves oportuni-
tats a la ciutat. Les ganes i idees de fer coses són diàries, no 
estic cansat de generar noves propostes de futur, la dificul-
tat és no poder executar-les en el moment precís.
–I totes aquestes propostes són executables? Vostè 

mateix diu que els recursos de la ciutat són els que 

són... què necessita Mollet de fora per poder generar 

aquestes oportunitats?

–Hem de ser capaços de provocar que el sector privat sigui 
partícip d'alguns d'aquests canvis.
–I això com es provoca?

"Hem intentat captar firmes 

comercials però no tenim 

locals on es puguin instal·lar

i els preus són desorbitats"

"Em crec el Baix Vallès com a

 oportunitat però això no només

 s'ho ha de creure l'alcalde de

 Mollet sinó també els altres"

"Podria estar d'acord amb limitar

els mandats dels alcaldes però

haurien de ser mandat més llargs

per poder executar projectes"

Continua a la pàgina següent
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–El sector privat ha de veure que allò col·lectiu de ciutat 
també li afectarà en positiu a la seva empresa. Fa uns dies 
em vaig reunir amb un grup d'empresaris rellevants de Mo-
llet i van sortir iniciatives molt interessants que compartim 
i que cal veure com estructurem. Cal anar a més estructures 
amb una certa autonomia no tant dependents de l'Ajunta-
ment que tinguin vida, activitat i decisions pròpies. Parlo 
de projectes molt concrets, que busquin la participació que 
fa que puguis tenir més fonts per poder fer més coses.
–Creu que el teixit econòmic i industrial hauria de fer 

un pas endavant en aquest compromís amb la ciutat?

–Sí, però és un compromís amb la ciutat però també els be-
neficia. S'ha de reforçar la complicitat ben entesa.
–Parlem de la visió de futur de la ciutat. L'Ajuntament 

ha aprovat l'avanç del POUM que preveu que Mollet ar-

ribi als 60.000 habitants...

–No arribarem.
–Per què diu que no arribarem?

–Perquè això són previsions poblacionals. Nosaltres no 
hem de ser més o menys importants en funció de la pobla-
ció, perquè un municipi acaba sent important en funció del 
que té no de quants té, si té bona xarxa social, bona activi-
tat econòmica, espais verds, activitat cultural i esportiva... 
Valoro més això que els 60.000 habitants i en tot cas seria 
d'aquí a 15 o 20 anys, no serà d'avui per demà. El POUM 
estableix uns criteris urbanístics, que no vol dir que quan 
estigui aprovat el POUM tot això es desenvolupi...
–De fet, de l'anterior POUM han que-

dat moltes coses per desenvolupar...

–No només han quedat sinó que el va 
tombar el Suprem perquè l'estudi eco-
nòmic i financer no era correcte.
–Esteu treballant en aquest sentit 

per no tenir sorpreses com en l'an-

terior POUM?

–Sí, és imprescindible. Una de les erra-
des de l'anterior planejament és que es 
feien volar coloms sense que hi hagués 
una estructura sòlida. Amb l'equip de 
redactors de l'actual POUM s'està prim-
mirant molt perquè ens hi obliga la llei. 
–Un dels projectes que no s'ha in-

corporat al POUM però que es pot 

desenvolupar a mig termini és el 

nou barri del Calderí. El seu govern 

sempre ha dit que aquest desenvo-

lupament és prioritari. Per què?

–Per al govern és prioritari però la 
gent ha de saber que qui promou el 
desenvolupament és el màxim propietari de l'espai –el 
Consorci de la Zona Franca–. El planejament és necessari 
per la manca d'habitatge a la ciutat.
–Però el POUM també parla de recuperar habitatge ja 

existent...

–No és suficient. Ens podem tancar i fer que els nostres fills no 
tinguin cap oportunitat de viure a la ciutat i no generar noves 
oportunitats d'habitatge. El Calderí és indispensable perquè 
si tenim un creixement poblacional i necessitem col·locar una 
nova escola bressol, un nou ambulatori, un nou equipament 
esportiu... on el col·loquem, a Gallecs?
–Però aquests equipaments seran necessaris si creix 

aquesta població, no hi ha espais 

dins la ciutat? Ja són necessaris?

–Per exemple, en l'àmbit esportiu 
necessitem un altre espai com Ca 
n'Arimon perquè no pot créixer més, 
un millor espai per al Zona Sud... És 
l'espai que teníem des de fa anys de 
planificació urbanística i, per tant, 
crec que sí que és una gran oportu-
nitat per tenir habitatge social, nous 
equipaments i activitat econòmica.
–La construcció del Calderí també 

serà una bombolla d'oxigen pel 

que fa a recursos per a les arques 

municipals. Però l'Ajuntament té 

la capacitat de construir i mante-

nir aquests equipaments?

–Sí, és un tema de temps i de diners. 
Un té l'obligació com a govern d'al-
çar la mirada i veure quines seran les 
necessitats de la ciutat d'aquí 10 o 15 
anys perquè si no ho comencem a tre-

ballar avui no estaran i la ciutat i els seus ciutadans perdran 
oportunitats.
–Tornem als recursos, com l'Ajuntament tindrà més re-

cursos. Comentava la col·laboració dels privats, però 

això es pot explicitar?

–La primera és fer una bona gestió dels recursos de què dis-
posem. L'administració pública ha de generar grans superà-
vits? No entenc com hi ha ajuntaments que tenen milions 
d'euros a la caixa guardats... aquests milions surten de la re-
captació. Per què no s'han reinvertit o s'ha frenat la pressió 
fiscal? L'altra és buscar fórmules mixtes per tirar endavant 
projectes que amb els recursos actuals no seríem capaços de 
fer. Sigui del sector comercial, a petita escala, o de les indús-
tries. No tot ha d'estar suportat sobre les espatlles de l'ad-
ministració local. S'han de buscar aquestes fórmules sempre 
mantenint un equilibri en el nivell impositiu. No hem hagut 
de retallar cap servei ni hem pogut fer les coses tan ràpi-
dament com ens hauria agradat, però quan ens alliberem 
d'aquestes indemnitzacions per les sentències per la cons-
trucció de pisos de protecció oficial –la Vinyota–...
–Abans li preguntava si aquesta sentència havia afectat 

les polítiques de l'Ajuntament...

–Ha alentit projectes, però no hem hagut de retallar ser-
veis. La ciutat no ha perdut pistonada ni activitat per sen-
tències que fora d'aquí no s'entenen. 
–Quina creu que és la petjada que deixa com a alcalde?

–No tinc interès en deixar petjada. M'agradaria que la gent 
em reconegués que he posat tot el que he pogut i més de la 
meva capacitat, del meu treball, de la renúnica que, volun-
tàriament, he hagut de fer a la meva vida per dedicar-me 
a l'Ajuntament i que més enllà de Pruneres i Ca n'Arimon 
em puguin considerar 
una persona honesta 
i treballadora que ha 
viscut amb intensitat 
la seva ciutat i que ho 
ha fet amb molt d'or-
gull.   laura ortiz

"El 2015 no vaig patir per l'Alcaldia

 perquè creia molt complicat que

perfils polítics i personals tan

distanciats poguessin entendre's" 

"La sentència de la Vinyota ha 

alentit projectes però no hem 

hagut de retallar serveis i la 

ciutat no ha perdut pistonada"

"L'anterior POUM feia volar 

coloms sense una estructura 

sòlida; ara mirem molt l'estudi 

econòmic per no tenir sorpreses"

Ve de la pàgina anterior

Podeu veure el vídeo 

de l'entrevista íntegra 

al web de SomMollet, 

al canal de Youtube 

i a les xarxes socials 

del diari 

anna mir
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE
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MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

Una de les seves passions, la muntanya, ha sesgat la vida de Sergi Mingote, 

alpinista, polític, sindicalista i, per sobre de tot, una persona compromesa 

amb tot allò que es proposava. Mingote ha mort en un fatal accident al K2, 

la segona muntanya més alta del món i una de les més complicades, en un 

d'aquells reptes extrems, que havien passat a ser el seu modus vivendi. 

Enamorat de Parets, va portar el nom del seu municipi arreu del planeta. 

Va dedicar part de la seva vida a la política local i va assumir un repte que 

tampoc va ser fàcil en aquell moment, rellevar Joan Seguer, l'emblemàtic 

alcalde que portava 21 anys al capdavant de l'Ajuntament i que havia 

protagonitzat la gran transformació de Parets. Mingote assumia el relleu 

a les files socialistes amb "il·lusió i convenciment", una actitud amb què  

afrontar els reptes que el van acompanyar en els seus 49 anys de vida. No va 

voler perpetuar-se en el càrrec i, després de dos mandats, va deixar l'Alcaldia 

per dedicar-se a la seva gran passió la muntanya i l'esport inclusiu. 

La seva accessibilitat i proximitat als mitjans i la seva presència a les xarxes 

el van convertir en una persona molt popular i estimada i així s'ha demostrat 

en els dies posteriors a la seva mort, en què s'han multiplicat els missatges 

de condol i estima cap a la seva persona. Ara l'àliga vola encara més alt.  

ADÉU A UN HOME COMPROMÈS

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)
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a gran família del Consorci Besòs 

Tordera i de la Fundació RIVUS està 

de dol, consternada i abatuda per la 

pèrdua del nostre amic, company 

i referent, Sergi Mingote. En nom meu i en 

representació de tots els companys i com-

panyes, vull retre-li un merescut homenatge 

amb aquest senzill però emotiu escrit.

El novembre de 2011, Sergi Mingote esde-

venia president del nostre Consorci, alesho-

res Consorci per a la Defensa de la Conca del 

riu Besòs, i ho feia amb les ganes, l’entusias-

me i la intensitat que sempre li posava a tot 

allò que emprenia, a tot allò que feia.

A més de l’esport i la natura, al Sergi li encan-

tava comunicar, donar a conèixer què es feia i 

perquè es feia. Així va esmerçar tots els esfor-

ços per fer pública la gran tasca que aquest ens 

havia fet ençà de la seva fundació, el febrer de 

1988, per a la millora de la conca del Besòs i va 

obrir a totes les formacions polítiques els seus 

òrgans de govern, creant la primera Comissió 

de Govern amb representació plural de sigles 

i partits. I és que com ell va repetir incansa-

blement durant tot aquest temps “els rius no 

tenen colors polítics”. I és que així era el Sergi, 

una persona a qui li agradava sumar, treballar 

en equip, buscar complicitats i sinergies.

La llista de reptes i fites assolides amb el 

Sergi al capdavant és molt llarga: arranja-

ment i connexions de camins fluvials, po-

tenciació dels programes suport, creació de 

campanyes de conscienciació i pedagogia, 

premis i concursos per a nens i joves, reuni-

ons periòdiques per subconques, millores a 

Gràcies Sergi!

L

JOSEP 

MONRÀS
President del Consorci 

Besòs Tordera

les EDAR, projectes de recerca, impuls de les 

xarxes socials... I amb ell també es va fer reali-

tat l’ampliació de l’àmbit d’actuació a la conca 

de la Tordera, fet que va suposar el canvi de 

nom de l’organisme a Consorci Besòs Torde-

ra. Quan ell va arribar hi formaven part del 

projecte 52 municipis i avui en som 64.

I és que, els qui hem tingut el privilegi de 

conèixer i treballar amb ell, sabem que així 

era ell, apassionat en els seus reptes, treba-

llant de valent per donar el millor servei a 

ciutadans i municipis.

Amant de l’esport, la natura i la solidaritat, 

també li devem ser un dels impulsors de la 

creació de la Fundació RIVUS, que ara queda 

orfe. Quantes il·lusions i idees en tenia per fer 

d’aquest, un gran projecte.

El K2 li ha arrabassat la vida i ja no podrà 

seguir amb aquests i d’altres projectes. En 

nom meu i de tot el Consorci i la Fundació, 

amb el cor encongit ençà que hem conegut 

aquesta tràgica notícia, no puc més que dir-te 

que continuarem treballant, amb les ganes, el 

convenciment i la il·lusió que tu ho feies, per 

fer realitat aquests somnis, els teus somnis, 

els nostres somnis.

“He tingut l’ocasió i el privilegi de treballar 

amb el gran equip de professionals que for-

men aquest casa”, deia en Sergi en una entre-

vista de balanç realitzada al finalitzar el seu 

primer mandat, al 2015, i publicada al butlletí 

del Consorci. Amic, company... el privilegi ha 

estat nostre.

Bústia

El Sergi ens ha deixat al K2

Sergi Mingote, qui fou alcalde de Parets del 

Vallès del 2011 al 2018, ha mort a l’Himàla-

ia, al K2. Era un gran esportista, tenia pas-

sió per la muntanya i el risc, posseïdor de 

molt bones facultats físiques, va deixar la 

política per perseguir el seu somni, la mun-

tanya, com a esportista d’elit. Ens ha deixat 

fent el que més li agradava, en una de les 

muntanyes mítiques, una de les més ma-

ques i perilloses del món, però  ell no s’hi 

podia resistir... volia  arribar al cim en ple 

hivern. Sabia del risc que corria però sovint  

la passió ho pot tot.

Era una persona que no es rendia davant 

les dificultats, persistent, valent i lluitador, 

qualitats que l’han acompanyat en tot mo-

ment. La seva vida un camí ple d’esport i 

reptes. 

La mort d’una persona impacta, però 

quan es produeix en una edat que no toca, 

és  inacceptable i en Sergi tenia, encara per 

endavant, molts projectes per compartir.

Des d’un altra àmbit que també l’apassi-

onava, la política, amb tot el respecte que 

ens devem davant de fets com aquests, 

Sumem Esquerres a Parets, volem mani-

festar el nostre condol a la família, amics i 

companys  que  vivim  amb sorpresa i molt 

dolor la pèrdua d’en Sergi.

Adéu Sergi, molta força a la família.

 sumem esquerres a parets / 
parets del vallès

En un fràgil i senzill equilibri de l’art, 

el paisatge, pacient, 

vol compartir presència fonent el temps 

dins l’atenció de la meva mirada. 

El meu silenci sap que la llum, atrevida, 

rellegeix l’eternitat que reposa 

més enllà d’un petit bri d’herba. 

Puc desfer-me del desfici atrafegat del vent 

el seu indiscret i vell missatge; 

sé que fins i tot la pols que remou 

i s’aferra a les meves paraules, 

s’avindrà a rimar a l’ampit dels meus sentits. 

El límit és voler posseir-ne l’encant 

posant-li ulls al desig. 

Beneir-lo és viure’l! 

El poema naixerà 

com un color més del paisatge. 

Joan Palau, del seu llibre Tocat d’ànima

a natura és dialogant i quan se 

n’adona que un humà retrata en 

la seva mirada un paisatge, con-

versa admirant la fotografia artís-

tica en la sala d’art de l’ull d’un poeta. Joan 

Palau amb la seva poesia dirigeix una sala 

d’art de les meravelles naturals. Escolta la 

L

PAISATGE

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

lectura com la llum gaudeix del diàleg amb 

les criatures més petites, un bri d’herba 

que en la seva petitesa s’hi reflexa la im-

mensitat infinita, meravella d’obra d’art. 

Un artista de la paraula ho intueix, ho gau-

deix i s’ho fa seu. Un bri d’herba cantant 

a la humanitat les excel·lències del món 

etern. I en la contemplació del poeta s’hi 

afegeix la curiositat del vent, s’hi apropa 

manifestant il·lusió de compartir amb els 

humans la sensibilitat que s’amaga en la 

pols que entorpeix la visió, entorpiment 

que el poeta transforma en diàleg. 

En el silenci del poeta, artista de la pa-

raula que modela obres d’art de la natura, 

comparteix les paraules de la llum i el vent 

en el desig contemplatiu que el porta a 

viure l’art, que és la bellesa  dels colors del 

paisatge en la pintura penjada en la retina 

dels ulls del poeta. Joan Palau no és només 

un poeta enamorat de la natura, és un ar-

tista encisat pels colors en les definicions 

de l’estructura d’un paisatge. La vida d’un 

poeta convida a visitar les obres d’art dels 

paisatges amb la  llum del seu art i les carí-

cies del vent que les fan estimar.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al 
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art 

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

Era un apassionat en els seus reptes, 
i des del Consorci Besòs Tordera va

 treballar de valent per donar el
 millor servei a ciutadans i municipis
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Carles Martínez, a AustràliaEl CD la Concòrdia es torna a confi nar
El tècnic molletà Carles Martìez i la seva 

pupil·la Daria Kasatkina han viatjat fins 

a Melbourne per participar a L'open 

d'Austràlia. Els dos han hagut de superar 

una quarantena per prendre-hi part. 

El CD la Concòrdia es va confinar la setmana passada i no va poder 

disputar el partit contra el Futsal Aliança de Mataró. L'equip llagostenc 

va notificar el positiu d'una jugadora per la Covid-19 i es va haver 

d'ajornar el duel de la Segona Divisió estatal. Entre avui i demà divendes, 

es decidirà si el cap de setmana visiten la pista del CN Caldes. 

MOLLET. La 22a Cursa Popular de 

Sant Vicenç, 11è Memorial Jordi 

Solé Tura, no faltarà a la seva cita 

anual des del 2000. Això sí, en 

aquesta edició no es veuran grups 

de corredors i corredores omplin 

els carrers de la ciutat. La cursa, 

per primer cop, serà virtual per 

adaptar-se a l'actual situació sa-

nitària per la Covid-19 i tindrà un 

vessant solidari. L'Ajuntament de 

Mollet i el Club Atlètic Mollet han 

volgut fer un esforç per mantenir 

l'esperit de la cursa, tot i que en-

guany ni hi hauran classificacions 

en acabar-la. 

La cursa en format virtual re-

quereix completar 10 km durant 

ATLETISME  DEL 25 AL 31 DE GENER SE CELEBRA LA CURSA DE 10 KM MOLLETANA EN UN FORMAT VIRTUAL AMB UN PREU DE 5 EUROS 

set dies, entre el 25 i el 31 de ge-

ner. "És una cursa que es pot fer 
en un dia o en dos o, fins i tot, 
en els set dies. Es pot fer de la 
manera que cadascú vulgui i si-
gui més fàcil", admet el director 

esportiu del Club Atlètic Mollet, 

Rogelio Vega. Per inscriure's cal 

formalitzar el pagament de cinc 

euros a la plataforma VRace, que 

és la mateixa que va fer servir la 

Marató de Barcelona virtual del 

2020. "Per participar i registrar 
el teu temps, cal tenir un mòbil 
amb una aplicació esportiva o 
un rellotge esportiu, que es pu-
guin sincronitzar amb la plata-
forma", admet Vega.

Una Sant Vicenç virtual
jl.r.b.

PRESENTACIÓ  D'esquerra a dreta, Iván De Luque, Marcos Venteo, Josep Monràs i Rogelio Vega

Des de l'any 2000 la cursa s'ha 

celebrat ininterrompudament i 

enguany club i Ajuntament volien 

celebrar-la per continuar promo-

vent l'esport com a exercici de 

salut i benestar de les persones. 

"El que hem volgut és que no es 
perdi la cursa aquest any. Era 
important celebrar-la, encara 
que fos virtual. Jo per exemple 
aquest any la podré fer per-
què fins ara mai podia perquè 
sempre estava fent tasques 
dins l'organització", adverteix 

el president de l'Atlètic Mollet, 

Marcos Venteo, que recomana 

fer la cursa per l'espai natural de 

Gallecs, tot i que es pot fer des de 

El DM Group apallissa el 
Mataró i és líder en solitari

BÀSQUET | Lliga EBA  L'EQUIP DE JOSEP MARIA MARSÀ S'IMPOSA AMB ROTUNDITAT, PER 85 A 53, I DISSABTE VISITARÀ L'AMOZARA, DE SARAGOSSA, QUE ÉS CUER

MOLLET. El DM Group Mollet va ser 

rotund contra la UE Mataró amb 

una victòria dissabte molt clara, 

per 85 a 53. Els dos equips van 

arribar al pavelló de la Plana Lle-

dó invictes després de tres partits 

disputats i colíders. En acabar, el 

Mollet lidera en solitari el grup C4 

de la lliga d'EBA amb quatre victò-

ries, mentre que els maresmencs 

són segons amb tres victòries i ja 

una derrota. 

El conjunt molletà va ser una 

piconadora a partir del minut cinc 

de partit. Aleshores, el Mataró ven-

cia per 8 a 14, que majestuosament 

els locals van revertir amb un par-

cial de 12 a 0 (20-14). El primer 

quart acabava 22 a 15; el descans, 

43 a 23; el tercer quart, 66 a 39; i 

el final del duel, 85 a 53, amb 32 

punts de marge en favor dels mo-

lletans. El jugador més valuós dels 

de Josep Maria Marsà va ser Albert 

Serra, amb 21 punts –amb tres tri-

ples– i va agafar 6 rebots. 

El Mollet lidera el grup C4 amb 

quatre victòries en solitari, seguit 

amb tres victòries amb el Quart i 

el Mataró. El pròxim duel dels mo-

lletans serà dissabte contra el cuer, 

l'Amozara, de Saragossa.  

ue mataró

El periodista i treballador de 

l’emissora municipal de ràdio, 

RAP107, Carles Font, presentarà 

el seu llibre L’handbol a Parets, 

inclòs dins la col·lecció d’Entitats 

Locals que edita l’Ajuntament de 

Parets. La presentació es farà el 

diumenge 24 de gener, a les 12 h, 

a la Sala Basart i anirà a càrrec de 

l’alcalde de Parets i regidor d’Es-

ports, Jordi Seguer. L'acte s'em-

marca dins de la programació de 

la Festa Major d'Hivern. 

Font és autor d’un volum més 

de la col·lecció d'Entitats Locals 

sobre el futbol a Parets, i coautor, 

juntament amb Jordi Seguer d’un 

altre llibre sobre el ciclisme pare-

tà. A més, l’any 2013, va publicar 

l’assaig La revolució de 1936 a 

Granollers on explica, de manera 

extensament documentada, els 

primers mesos de la Guerra Civil 

a Granollers.  

HANDBOL

La Sala Basart acull 
la presentació del 
llibre de Carles Font

CARLES FONT

silvia ferran

ALMOZARA - CB MOLLET

Dissabte, 23 – 17.30 h Saragossa

EN JOC  Un dels moments del duel al Plana Lledó contra el Mataró

Obsequis

Amb la inscripció de la cursa, un cop 

s'acabi la setmana virtual, es podrà 

anar al Decathlon de Mollet per ad-

quirir els dos obsequis: una samarreta 

tècnica i un tapaboques esportiu. Des 

de Decathlon, el seu director a Mollet, 

Iván de Luque, ha agraït “a l’Ajunta-

ment i al Club Atlètic Mollet que un 

any més hagin comptat amb no-

saltres. Per Decathlon és un orgull 

poder contribuir a tirar endavant 

aquesta iniciativa com ja fa 10 anys 

que fem”.   

UNA SAMARRETA I 
UN TAPABOQUES

qualsevol municipi "sempre res-
pectant les restriccions". "Com 
és virtual, enguany un que vis-
qui fora de Mollet, pot fer-la al 
seu municipi", remarca Rogelio 

Vega, que ja s'ha inscrit.

Una cursa solidària
El preu solidari de les inscripci-

ons és de 5 euros i tots els diners 

recaptats aniran íntegrament als 

Bancs d’Aliments de Mollet. L’al-

calde i responsable d'Esports, 

Josep Monràs, també destaca “el 
caràcter solidari de la cursa 
d’enguany. Una iniciativa que 
també ens permet donar un cop 
de mà a aquelles persones que, 
fruit de la pandèmia, encara 
ho estan passant pitjor”. A més, 

Monràs descata l'esport com "la 
millor eina per seguir lluitant 
contra la situació que estem vi-
vint”.  jl.rodríguez b.
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aj montornès

MONTORNÈS. El CEM Les Vernedes 

ha posat en marxa una programa-

ció d'activitats dirigides a l'aire 

lliure com a alternativa al tanca-

ment del centre, una restricció 

que la Generalitat va prorrogar el 

14 de gener. Les piscines interiors 

continuen obertes amb l'afora-

ment limitat al 30 %.

Per no aturar l'oferta d'activi-

tats, aquesta setmana l'equipa-

ment ha posat en marxa una pro-

gramació de sessions dirigides de 

caràcter presencial a l'exterior. 

L'equip del CEM Les Vernedes 

condueix les classes al recinte de 

la piscina d'estiu. N'hi ha de disci-

plines com el Body Combat, el Pi-

lates, o el SH'BAM, entre d'altres. 

Les persones usuàries hi accedei-

xen per l'interior del complex i 

han de reservar plaça al web del 

centre. L'aforament està limitat a 

5 persones.

La ciutadania també pot dema-

nar dia i hora per nedar a les pis-

cines cobertes de manera indivi-

FITNESS LES SESSIONS EXTERIORS SE CELEBREN AL RECINTE DE LA PISCINA DESCOBERTA

El CEM Les Vernedes ofereix 
noves classes a l'aire lliure

SESSIÓ Una de les classes exterior del CEM Les Vernedes

dual. En aquest cas, l'aforament és 

del 30%. Les pistes exteriors tam-

bé estan disponibles i tenen capa-

citat per al 50% amb control d'ac-

cés. La resta d'espais interiors 

romandran tancats a l'espera de 

noves informacions i els cursos 

i activitats no poden celebrar-se 

d'acord a la normativa actual.

El CEM Les Vernedes continua 

desenvolupant activitats dirigides 

i entrenaments diaris (WOD) per 

a les persones abonades a través 

del seu canal de YouTube. Les ses-

sions són públiques durant 24 ho-

res i els usuaris i usuàries reben 

els enllaços a través del correu 

electrònic. 

María López estrena el 2021 
amb un bronze a Alacant

KARATE  EL CLUB PRESENTA CINC LLUITADORS A L'ESTATAL 

MONTORNÈS. María López, del Club 

Karate Montornès, ha aconseguit 

la tercera posició en kata sènior a 

la primera fase de la Lliga Nacional 

de Karate, que va tenir lloc el cap 

de setmana a Alacant. L'estatal va 

comptar amb una delegació de cinc 

lluitadors del club montornesenc. 

La medallista montornesenca va 

estrenar-se en la primera competi-

ció de l'any amb el bronze estatal. 

María López va tenir la capacitat 

de refer-se després de perdre el 

passi a la final i obtenir el tercer 

lloc del grup, que, de retruc, li ator-

ga el meritori tercer lloc. També 

en sènior, Teresa López va compe-

tir per les medalles, però va que-

dar-se a les semifinals, sense opció 

de metall. 

En la categoria cadet van partici-

par tres montornesencs més. Axel 

Hererrera, Mara Hernández i Llu-

na Herrera, que també va prendre 

part en la categoria de combat del 

campionat estatal.   

MARÍA LÓPEZ A l'esquerra de la imatge, amb les companyes de club

CKm
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CULTURA

Recomanacions literàries amb mOn mas

La contacontes i narradora oral mOn mas proposa aquest divendres 

(18.15 h) una sessió virtual per recomanar llibres i contes a famílies 

amb infants d'entre 3 i 7 anys. L'activitat és gratuïta i cal inscriure's 

prèviament al Centre Infantil Pintor Mir enviant un correu 

electrònic a pintormir@montornes.cat o bé trucant al 671 001 527.

Nuria Guiu, al Katharsis

La ballarina molletana Nuria Guiu 

participarà aquest divendres i dissabte 

al Katharsis, un cicle de conferències 

performatives al Teatre Lliure de Montjuïc. 

Tractarà el seu espectacle Likes.

Vicenç Català i Luís María Barrio guanyen
el concurs de fotografia de Sant Vicenç

MOLLET. El jurat va donar a conèixer diven-

dres els guanyadors i guanyadores del 26è 

Concurs de Fotografia de Sant Vicenç, i el 

primer premi de la categoria Mollet ha estat 

per a Vicenç Català Díez, amb la instantània 

anomenada Festa Major. En la categoria 

Lliure, el premiat ha estat Luís María Barrio 

Sáenz, veí de Logronyo, per Relaxing time.

Enguany s’han presentat 198 fotografies, 

90 del tema Mollet i 108 del tema Lliure, amb 

una participació que s'ha doblat respecte 

de l'any passat. En aquest sentit, la regido-

ra de Cultura i Comerç, Mercè Pérez, afirma 

que "el fet que les fotografies s’haguessin 

de presentar telemàticament també ha 

facilitat que moltes persones d’arreu hi 

hagin participat i això li ha donat molta 

més projecció".

Una altra novetat d'enguany eren els pre-

mis, que han passat de ser xecs de diners a 

ser bons per gastar als comerços de la ciu-

tat. Sobre això, Pérez explica: "Enguany, 

amb l’objectiu de donar suport al teixit 

comercial, els premis del concurs de 

fotografia són xecs per a fer compres al 

teixit comercial de Mollet. Una iniciativa 

molt ben rebuda entre el comerç local i 

els participants i que ajudarà a dinamit-

zar el comerç de la ciutat, un sector greu-

ment afectat per la pandèmia".

El gran sacrificat d'aquesta edició ha es-

tat l'acte de lliurament de premis, que s'ha 

hagut d'anul·lar per les restriccions sanità-

ries. L'exposició fotogràfica, amb les imat-

ges presentades, es podrà visitar de manera 

presencial del 18 de gener al 26 de febrer 

al Centre Cultural La Marineta, de dilluns a 

divendres, de 15.15 h a 21.30 h. També es 

podran veure totes les fotografies al web 

municipal.

La resta de premiats
Vicenç Català Díez ha estat el guanyador 

de la categoria Mollet i s'ha endut de premi 

un bo per comprar al comerç molletà per 

un valor de 300 € i un diploma. En aquesta 

categoria també han estat premiats el mo-

lletà Jaume Xicola Pachón, amb Gegants (bo 

de 200 euros i diploma); i el montornesenc 

Sergi López Conde, amb Un toque de color 

(bo de 150 euros i diploma).

A més, hi ha hagut mencions per a tres 

participants molletans: Pepita Martínez 

(Passeig amb boira), Xus de la Cruz (El Patí) i 

Juan Carlos Espinal (Atardecer Mollet).

Pel que fa a la categoria Lliure, l'únic gua-

nyador ha estat Luís María Barrio Sáenz, veí 

de Logronyo, qui ha rebut un bo per com-

prar al comerç molletà per valor de 250 € 

i un diploma.

També hi ha hagut mencions per al saba-

dellenc Albert Ribot (Curiositats), el barce-

loní Francesc Serra (Intempèrie 3) i el molle-

tà Martí Planellas (Light trails). 

CERTAMEN  S’HAN PRESENTAT 198 FOTOGRAFIES, 90 DEL TEMA MOLLET I 108 DEL TEMA LLIURE, AMB UNA PARTICIPACIÓ QUE S'HA DOBLAT RESPECTE DE L'ANY PASSAT

Vicenç català Díez

'FESTA MAJOR'  Imatge guanyadora de la categoria 'Mollet', realitzada per Vicenç Català Díez

luís María Barrio sáenz

'RELAXING TIME' Imatge guanyadora de la categoria 'Lliure', realitzada per Luís María Barrio Sáenz

Set activitats regulars al
Casal de Joves Cal Jardiner
PARETS. El passat dilluns 11 de ge-

ner va arrencar la nova programa-

ció d'activitats del Casal de Joves Cal 

Jardiner. En aquest cas compta amb 

set activitats setmanals: francès, 

a càrrec de Padi Padilla; graffiti, a 

càrrec de Kilian Fernández; gralles, 

a càrrec de Jordi Engrallats; reforç 

escolar i assessorament acadèmic, 

a càrrec de Daniel Soria; dibuix ar-

tístic, a càrrec d'Iris Paris; batucada 

tambors de Parets, a càrrec del CEM 

Maria Grever; i teatre per a joves, a 

càrrec de Padi Padilla. A més, tam-

bé hi ha previstes cinc activitats 

més els caps de setmana d'aquest 

primer trimestre de l'any: taller de 

cuina (els dissabtes), joc de taula 

Fronteres Invisibles (13 de febrer), 

Faktoria d'Idees (26 de febrer), 

matí de futbet (19 de febrer) i festa 

de la primavera (20 de març.  

JOVES  GRAFFITIS, GRALLES, DIBUIX ARTÍSTIC O BATUCADA

dissabte 23

diumenge 24

divendres 22

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

El pas d’un front associ-

at a una pertorbació amb 

ventades d'entre Ponent i 

Mestral, amb alguns rui-

xats a migdia i temperatu-

res més baixes.

Continuarem amb aquest 

vent aponentat, que baixa-

rà de força però, amb un 

dia amb molts núvols alts 

a la tarda i temperatures 

fresques.

Alguns ruixats  de mati-

nada,  amb un dia que 

continuarà variable tota la 

jornada  i temperatures 

semblants.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 14 11ºC 0ºC 6ºC - 19 km/h NNW

DIVENDRES, 15 12ºC 0ºC 9ºC - 8 km/h NNE

DISSABTE, 16 13ºC 0ºC 10ºC - 24 km/h WSW

DIUMENGE, 17 17ºC 1ºC 11ºC - 11 km/h NNW

DILLUNS, 18 13ºC 4ºC 10ºC - 13 km/h SW

DIMARTS, 19 15ºC 2ºC 11ºC - 24 km/h SSW

DIMECRES, 20 - 7ºC - - -

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Festa Major d’hivern 
PARETS DEL VALLÈS

Can Rajoler, nucli de la gresca hivernal
amb la música de Buhos i el teatre d'Yllana

ARTS ESCÈNIQUES  BUHOS I KOKO-JEAN POSARAN LA NOTA MUSICAL, I LA VENA TEATRAL ANIRÀ DE LA MÀ DE LA RODA PRODUCCIONS, SÀNDAL PRODUCCIONS I YLLANA

buhos

'TERÀPIA COL·LECTIVA'  La banda de Calafell Buhos actua divendres a les 20.30 h

photo pezzz / la roda produccions

'ALADDIN, #THEPOPMUSICAL' La Roda Produccions actuaran diumenge a les 18, en el cicle de Rialles

PARETS. Aquest divendres arren-

ca oficialment la festa major d'hi-

vern, que anirà fins al dilluns 25 de 

gener. El plat fort de la gresca serà 

precisament l'únic esdeveniment 

programat per al primer dia de la 

programació: el concert de Buhos 

a les 20.30 h. La banda de Calafell, 

que barreja rock festiu amb influ-

ències reggae i ska, es reinventa i 

presenta una obra musical inèdita 

que convida a un procés de treball 

interior i d’evolució personal. Te-

ràpia col·lectiva vol ser un mètode 

curatiu de l’ànima a través de la sà-

tira, la reflexió, la crítica sense em-

buts i, sobretot, l’humor. Es tracta 

del primer espectacle per a teatre 

de Buhos, en què les cançons es 

barregen amb actuacions teatrals 

dels components del grup.

L'endemà dissabte a les 20.30 

h i també a Can Rajoler tindrà lloc 

l'altre concert del cap de setmana. 

En aquest cas anirà a càrrec de 

Koko-Jean & The Tonics ft. Dani 

Nel·lo, qui presentaran l'especta-

cle Hair Whip. El xou inclou l’es-

sència del blues i del soul amb un 

directe vibrant i la veu incompara-

ble de l’explosiva Koko-Jean Davis. 

Tot plegat acompanyats d’un dels 

millors saxofonistes del moment i 

un dels músics més reconeguts de 

l’escena de l'r'n'b i del jazz a Cata-

lunya, Dani Nel·lo.

No hi faltarà el teatre
Can Rajoler acollirà, a més, dues 

obres de teatres més i la pista es-

portiva Can Butjosa n'acollirà una 

tercera. Diumenge (18 h) serà el 

torn perquè La Roda Produccions 

interpreti la seva adaptació pròpia 

–i completament allunyada– del 

clàssic Aladdin. Sota el nom d'Alad-

din, #thePopMusical  l'elenc d'ar-

tistes representaran la història de 

l'Aladdin, un dels components del 

grup musical Top Flash. La banda 

es presenta al concurs televisiu 

Star Band, on els vencedors reben 

com a premi una gira i l’enregistra-

ment del seu primer disc. Guanyar 

el concurs no serà fàcil, encara 

menys després que la guitarra de 

l’Aladdin es trenqui. El noi no es 

pot permetre comprar-ne una de 

nova, però gràcies a una llàntia mà-

gica i al poder del Geni que la cus-

todia, l’Aladdin obtindrà tres de-

sitjos. L'espectacle està organitzat 

per Rialles Parets i és una comèdia 

musical dedicada als infants

Dilluns (12 h, 13 h, 15.30 h i 

16.30 h), Sàndal Producción farà 

Animalia, adreçat a infants fins als 

8 anys, a Can Butjosa. En clau d’hu-

mor i a través d’un llenguatge molt 

físic, l’obra explora les relacions 

entre els animals i els humans.

Per últim, Yllana clourà els xous 

escènics a les 19 h amb Greenpiss, 

una divertidíssima sàtira sobre 

l’ecologia i el futur de la humanitat, 

que parteix d'una bogeria eco-il·lò-

gica, de l'escalfament global, de 

l’ús abusiu dels plàstics, de l’ex-

terminació de milers d’espècies 

animals, del consumisme desen-

frenat i de la possible desaparició 

de la nostra mateixa espècie.  

yllana

'GREENPISS'  La companyia Yllana actuarà dilluns a les 19 h

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
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Festa Major d’hivern PARETS DEL VALLÈS 

Diables faran una plantada 
simbòlica a la plaça de la Vila

PARETS. Les entitats de cultura po-

pular són sempre grans protago-

nistes de les festes majors del poble, 

tant de l'estival com de la hivernal. 

Tenint en compte que les mesures 

sanitàries per la pandèmia impedei-

xen les grans aglomeracions, i que 

aquestes són sempre protagonistes 

en les activitats de cultura popular, 

aquestes entitats s'han adaptat a la 

situació per deixar la seva petjada 

en la present programació.

En aquest sentit, Diables Parets 

farà diumenge una plantada sim-

bòlica a la plaça de la Vila, entre 

les 11 h i les 19 h. A més, conjun-

tament amb la Colla de Gegants, 

Grallers i Bestiari de Parets, i amb 

l'Ajuntament, divendres passat 

van inaugurar una exposició a Can 

Rajoler formada per 22 plafons 

amb la història i descripció dels 

personatges que protagonitzen la 

Festa de la Pedra del Diable.  

POPULAR   SERÀ DIUMENGE A LA PLAÇA DE LA VILA DES DE LES 11 H FINS A LES 19 H

arxiu

DIABLES  Enguany l'aparcament del parc de la Linera no podrà gaudir de la presència de les bèsties de foc

PARETS.  Les biblioteques locals 

també estaran actives els pròxims 

dies per celebrar la festa major 

d'hivern. Dimarts 26 a les 18 h, la 

biblioteca Can Rajoler organitza-

rà una hora del conte en línia que 

servirà per celebrar l'aniversari 

de l'equipament. Sherezade Bar-

dají explicarà La  casa  del  vent, un 

conte explicat amb objectes que 

està adreçat a infants a partir dels 

3 anys.

Dijous 28 també a les 18 h serà 

el torn per a Caro von Arend, qui 

farà una hora del conte organitza-

da per la biblioteca Can Butjosa. 

Dues conta-contes 
a la programació

LITERATURA  ESTAN ORGANITZATS PER LES DUES BIBLIOTEQUES

Sherezade Bardají 

SHEREZADE BARDAJÍ  Escenificació del conte 'La casa del vent'
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CONVOCATÒRIA 

DE MOSSOS 2021   

OBERT PERÍODE 

D’INSCRIPCIÓ


