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El tret d'un 
caçador mata 
un home al bosc 
a Santa Maria

"NO PODEM CONVIURE AMB LA CACERA"

El jutjat ha deixat el caçador en llibertat amb 

càrrecs per presumpte homicidi imprudent

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El 

caçador responsable del tret que 

va matar un home dissabte al matí 

quan recollia pinyes als boscos 

de Santa Maria de Martorelles ha 

quedat en llibertat amb càrrecs.

El jutjat de Mollet que instrueix el 

cas, li manté el càrrec d'homicidi 

imprudent, tot i que ha considerat 

que no cal imposar-li presó pre-

ventiva. Ara per ara, la investigació 

continua oberta per determinar 

les responsabilitats del caçador en 

la mort del jove pinyonaire.

L'home de 54 anys participava 

en una batuda de senglar a la zona 

de la Font Sunyera amb un grup 

de nou caçadors de l'associació La 

Marta. Cap a les 9.30 h, els Mossos 

d'Esquadra rebien l'avís que un 

caçador havia disparat per error 

un altre home que es trobava a 

la zona ferint-lo mortalment. Els 

agents de Seguretat Ciutadana de 

la comissaria de Mollet, primera 

patrulla en arribar, van compro-

var els fets. Un grup de persones 

que estava recollint pinyes esta-va ja finalitzant per marxar, quan 
va arribar un grup de caçadors i 

van coincidir a la zona. Sembla-

ria, segons fonts policials, que un 

dels caçadors va disparar a uns 

matolls que es movien i va im-

pactar contra un home que estava 

recollint els seus estris. El grup 

de caçadors va alertar immedia-

tament el Sistema d’Emergències 

Mèdiques que es va desplaçar al 

lloc dels fets però que no va poder 

fer res per salvar la vida de la víc-

tima, un home subsaharià que no 

era veí de la zona.

Agents de la Unitat d’Investi-

gació van realitzar les diligències 

d’investigació corresponents, la 

inspecció ocular i es va comisar 

l'escopeta. Els caçadors havien notificat la batuda, tot i així, els 
Agents Rurals van prendre decla-

ració al cap de la colla i van aixecar 

una acta. Segons fonts de la inves-

tigació, la víctima es trobava "en 

zona de seguretat", és a dir, que 

el caçador no hi pot passar amb 

l'arma en disposició de disparar. 

Així mateix, tampoc es pot dispa-

rar cap a una zona de seguretat si 

el projectil pot arribar a aquesta 

zona. Amb tot, aquests fets són els 

que s'hauran d'esclarir en la ins-

trucció del cas, que porta el Jutjat 

de Mollet.

50 anys d'entitat de caça 
El caçador és membre de l'associa-

ció La Marta, que agrupa uns 120 

associats del Baix Vallès, princi-

palment de Sant Fost, Martorelles 

i Santa Maria. Precisament, l'enti-

tat creada el 1970, ha complert els 

50 anys d'història, una trajectòria 

Un cor format amb pinyes i l'estri que 

la víctima duia per recollir-les al bosc 

van presidir l'acte convocat pel veïnat 

de Santa Maria per mostrar el seu dol 

davant la mort del pinyonaire que va 

morir pel tret d'un caçador dissabte 

al matí. Un centenar de persones es 

trobava diumenge al migdia a les portes 

de l'Ajuntament, on es van guardar cinc 

minuts de silenci per la víctima, un jove 

subsaharià que es trobava recollint 

pinyes a la zona de la Font Sunyera, un 

succés que ha trasbalsat una petita 

població envoltada de boscos i que té 

una estreta relació amb la muntanya. 

"No podem conviure amb aquest tipus 

de cacera, tots anem a la muntanya, és 

perillós i malauradament ha hagut de 

morir una persona", deia una veïna de 

manera espontània durant la trobada, 

en què també es van mostrar algunes 

pancartes en contra de la pràctica de la 

caça al parc natural.

"Avui ha estat aquesta persona qui 

ha rebut el tret però podria haver estat 

qualsevol, un caminaire, un ciclista... 

Cada cop es fa un ús més lúdic de la 

muntanya, i més ara en pandèmia, i 

això s'ha de tenir molt present", deia 

l'alcalde Luisma Pintor, que va estar a 

la concentració acompanyat d'altres 

membres del govern i l'oposició.

L'alcalde recordava que la caça és una 

activitat sobre la qual "els ajuntaments 

no tenim competències, de fet, la 

batuda no tenia perquè informar 

a l'Ajuntament. Li correspon a la 

Generalitat assumir la responsabilitat 

en la gestió de l'activitat", deia Pintor, 

qui afegia que "els ajuntaments estem 

pressionant allà on podem perquè es 

prenguin mesures que actualitzin les 

normes que regulen la cacera, quines 

conseqüències comporta mantenir-la 

i, si es manté, en quines condicions. 

Malauradament han d'haver-hi 

desgràcies perquè es prenguin 

decisions fermes".

laura ortiz

durant la qual "mai no havíem 

tingut cap incident", lamenta el 

president, Jaume Mampel.

Sobre el succés, Mampel as-

segura que la colla de caçadors 

"complia amb totes les llicèn-

cies i permisos" i apunta que 

dissabte hi havia senyalització de 

la batuda, però "van entrar a la 

zona de cacera; la gent quan va 

pels camins no ens veu però els 

caçadors hi som i s'ha de vigilar 

i fer cas dels senyals", diu.

El president de La Marta con-

sidera que l'activitat de la caça és 

bàsica per controlar la població 

de senglars i apunta que "hem de 

trobar la manera que tots pu-

guem conviure a la muntanya". 

En aquest sentit, Mampel proposa 

que siguin els ajuntaments els que 

tanquin els accessos als camins 

principals quan hi hagi batudes 

perquè, segons Mampel, "hi hau-

ria menys riscos i potser es po-

drien fer menys nombre de ba-

tudes perquè la caça seria més 

efectiva, i en comptes de fer-la 

setmanal es podria fer cada 15 

dies", diu. i laura ortiz
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BAIX VALLÈS. La caça del senglar és 

una de les activitats permeses per 

controlar la densitat de població 

d'aquesta espècie als boscos cata-

lans. Segons dades de la Generali-

tat, la zona de la Serralada Litoral 

és un dels espais amb una pressió 

cinegètica de caça de senglar més 

elevada de tot Catalunya.

Segons l'informe del Programa 

de seguiment de les poblacions 

de senglars a Catalunya, que ana-

litza la temporada de caça 2018-

2019, es van caçar 354 senglars a 

les serralades Litoral i de Marina 

i es van realitzar 212 batudes per 

part d'una desena de colles de ca-

çadors. Dels 354 senglars caçats, 

189 eren mascles i 165, femelles 

amb un pes mitjà entre 47,42 kg 

les femelles i 59,14 kg els mascles.

La densitat de les poblacions 

de senglars a les serralades Lito-

ral i Marina se situa entre els 6 i 9 

exemplars per km2, un índex per 

sota d'altres zones properes amb 

una densitat molt més alta com el 

Montnegre i el Corredor, on es tro-

ben entre 9 i 12 senglars per km2, 

L'associació de caçadors La Marta 

ha decidit donar per finalitzada la 

temporada de caça del senglar que 

oficialment està permesa fins a fi-

nals del mes de març. Així ho deci-

dien en junta dimarts al vespre els 

membres de l'entitat, que han pres 

la decisió després de la mort al 

bosc dissabte del jove pinyonaire. 

Els caçadors han decidit acabar 

la temporada de caça menor, que 

es dóna per finalitzada aquest 7 

de febrer, amb una sortida pre-

vista aquest dijous i una altra, el 

pròxim diumenge, i suspendre la 

de caça major del senglar, que està 

permesa pel Govern de la Genera-

litat fins al 28 de març. "No tenim 

l'obligació, però hem decidit 

suspendre la temporada com 

a atenció al que ha passat", diu 

La serralada Litoral, una de les zones 
amb més pressió de caça de senglars

ACTIVITAT CINEGÈTICA EL PERÍODE 2018-2019 EL NOMBRE DE BATUDES DE CAÇADORS PER KM2 VA INCREMENTAR-SE UN 15% RESPECTE A LA TEMPORADA ANTERIOR 

i el Montseny, on es poden trobar 

més de 12 exemplars per km2. La 

densitat al territori baixvallesà ha 

anat en creixement progressiu en 

els darrers deu anys, tot i que l'ín-

dex de densitat respecte a l'any 

anterior s'ha reduït un 9%. 

"L’excés de densitat de senglar 

comporta l’augment dels con-

flictes com ara accidents a les 

carreteres i danys als conreus", 

expliquen els tècnics encarregats 

de l'informe. Per això, segons els 

tècnics, es fa "indispensable" apli-

car tècniques que permetin reduir 

dràsticament la densitat als espais 

on hi ha un clar excés de població. 

Una d'aquestes mesures és la caça.

Període de caça
A les serralades Litoral i Marina hi 

ha 12.836 hectàrees de superfície 

cinegètica. El període hàbil de caça 

de senglar en l'actual temporada 

ha estat comprès entre el 6 de se-

tembre de 2020 i el 28 de març de 

2021, un total de set mesos, quan 

tradicionalment la temporada de 

batudes –fins fa cinc anys– era de 

quatre mesos. Segons els tècnics, 

aquest allargament, aplicat com en 

temporades anteriors de forma ge-

neralitzada a tot Catalunya, té com 

a objectiu "facilitar el control de 

les poblacions de senglar, per-

metent que els caçadors puguin 

aplicar-hi una major pressió".

L'augment més important de 

la pressió de caça a Catalunya el 

període 2018-2019, en compara-

ció amb la campanya de l'any an-

terior, es va donar precisament a 

les Serralades Litoral i de Marina, 

on les batudes per km2 van aug-

mentar un 15%.

En concret, durant la veda de 

2018-2019, a les serralades Litoral 

i de Marina es van fer 1,65 batu-

des per km2, i es va convertir en 

la tercera zona amb més pressió 

cinegètica de Catalunya només per 

darrere de les zones de Montnegre 

i el Corredor (Vallès Oriental/Ma-

resme) i l'Alt Empordà.  l.ortiz

Els caçadors de l'associació La Marta, del 
vedat de Santa Maria, Martorelles i Sant Fost 
donen la temporada del senglar per tancada  

el president de La Marta, Jaume 

Mampel. L'associació és el grup de 

caçadors que administra el vedat 

format pels terrenys dels municipis 

de Santa Maria de Martorelles, Mar-

torelles i Sant Fost de Campsente-

lles. Això vol dir que "cap caçador 

de cap altre indret no pot caçar a 

aquest vedat si no són convidats 

per nosaltres", assegura. 

Així doncs, les batudes s'aturaran 

i només se'n faran aquelles "puntu-

als i urgents, que ens demanin els 

pagesos perquè hi hagi desper-

fectes als cultius", indica Mampel. 

L'entitat s'ha compromès a infor-

mar els ajuntaments d'aquestes 

batudes puntuals amb prou ante-

lació per poder informar la pobla-

ció i minimitzar riscos.  

Mampel va informar de la deci-

sió els alcaldes dels tres municipis, 

que en un comunicat conjunt, en 

què valoraven el gest però dema-

naven als caçadors de forma indi-

vidual que "desisteixin de sortir 

a caçar per finalitzar la tempo-

rada de cacera menor – que aca-

ba aquest diumenge– per res-

pecte a la persona morta".  l.o.

■ Ecologistes en Acció considera que 
la cacera no és la solució al control de 
senglars. Segons aquesta entitat, hi 
ha estudis que indiquen que la pres-
sió cinegètica cap a espècies com el 
senglar acceleren el seu cicle repro-
ductiu, provoquen la dispersió dels in-
dividus, i s’incrementen els conflictes 
(accidents de circulació, presència a 
zones urbanes) quan els animals fugen 
dels caçadors cercant llocs segurs. "La 
caça del senglar és un exemple de 
gestió totalment ineficaç d’una es-
pècie: cada any se’n cacen més, i en 
canvi cada any es repeteix el discurs 
que hi ha més danys", diuen. 

ELS ECOLOGISTES 
CONSIDEREN LA CAÇA 
UNA MESURA INEFICAÇ
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FOC EXTINGIT Estat de la planta de tractament un cop apagat el foc

arxiu bombers

SOCIETAT

Carrer Raval, nº 2 - Parets del Vallès 

Horari: Dll. a Dv. 10 a 13 h i de 16.30 

a 20.30 h Dissabtes visites concertades 

681 25 48 27

Finques Jover és una immobiliària 
especialitzada en el sector, actualment 

ubicada a Parets del Vallès. Amb una cartera 
d’immobles a la zona del Vallès Oriental i 

amb una sòlida implantació en el mercat per 
poder oferir-li les millors oportunitats de 

compra i lloguer. Disposem de departament 
financer, arquitecte i tot el necessari perquè 

no hagi de preocupar-se per res.  

Fem els seus somnis realitat!

201 sacs de restes de poda recollits a Parets

El 26 de gener va finalitzar la recollida gratuïta de restes de poda 

domèstica a domicili, que l'Ajuntament de Parets feia des del 

passat 23 de novembre. Durant la campanya d'enguany s'han 

recollit un total de 201 sacs de restes de poda i jardí, que es 

trituraran i s'utilitzaran en diferents espais verds del municipi.

La pandèmia redueix un 48% l'ús del bus urbà

Segons dades de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà 

(AMTU) el bus urbà de Mollet va patir l'any passat una davallada de la demanda 

del 48%, una caiguda atribuible a la pandèmia. La caiguda de demanda al març 

–l'estat d'alarma es va decretar a mitjans d'aquest mes– va ser del 51%, i a l'abril i 

el maig, amb confinament, va caure un 94% i un 89%, respectivament. 

MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. El jutjat 

de Granollers ha admès la querella 

que la Fiscalia de Medi Ambient ha 

presentat contra l'empresa DSM 

S.L. (Ditecsa) de Montornès per 

l'incendi de desembre de 2019, 

que va provocar abocaments tòxics 

al riu Besòs. Després que el passat 

novembre els Mossos tanquessin la 

investigació sobre el succés, la Fis-

calia ha presentat querella criminal 

per la presumpta comissió d’un de-

licte contra els recursos naturals i el 

medi ambient i per un delicte rela-

tiu a la protecció de la flora i la fau-

na. La Fiscalia s'ha querellat contra 

l'empresa DSM S.L. i també contra 

l'aleshores director general, el dele-

gat de la firma a Catalunya i respon-

sable dels residus d’aquella entitat 

des de l’any 2017, i el responsable 

de la producció i cap de la planta in-

dustrial de Montornés.

En el seu escrit, la Fiscalia expo-

sa com en els darrers anys, l'em-

presa havia anat incrementant 

la producció i apunta que "els 

querellats eren conscients que 

aquell progressiu increment 

de la producció, que implicava 

un important acopi de residus 

tòxics i perillosos, no es realit-

zava de manera correcta i res-

TRIBUNALS  L'EMPRESA HAURIA COMÈS IRREGULARITATS COM EMMAGATZEMAR RESIDUS EN LLOCS NO AUTORITZATS I ETIQUETAR MALAMENT ELS PRODUCTES TÒXICS

El jutjat admet la querella
per delicte ecològic al 
Besòs contra Ditecsa

pectant la normativa ambiental 

sobre gestió de residus i de pro-

ductes perillosos".

Un cúmul d'irregularitats
En el seu escrit, la Fiscalia fa un 

llistat detallat d'incompliments 

de l'empresa situada al polígon 

de Can Bosquerons en matèria 

de seguretat i tractament de resi-

dus. Tot un cúmul d'irregularitats 

que haurien estat les causants del 

succés, que la Fiscalia qualifica 

d'"un dels desastres ecològics 

de major magnitud dels que es 

recorden darrerament a tot el 

territori espanyol".

L'empresa operava a Montornès 

des del 2005, amb la preceptiva 

autorització ambiental com a cen-

tre de recollida i transferència de 

residus industrials i de valoritza-

ció per a la recuperació de dissol-

vents usats. L’empresa va anar in-

crementant progressivament i de 

"forma notable" la valorització 

de dissolvents usats en les instal-

lacions. Per la seva part, l'admi-

nistració competent, la Generali-

tat, obligava l'empresa a complir 

mesures correctores per evitar 

possibles riscos per a la salut i el 

medi ambient. "Els querellats 

eren conscients que aquell pro-

gressiu increment de la produc-

ció, que implicava un important 

acopi de residus tòxics i perillo-

sos, no es realitzava de manera 

correcta i respectant la norma-

tiva", apunta la Fiscalia.

Entre altres incompliments, 

l’Agència de Residus de Catalu-

nya (ARC) va descobrir que l’em-

magatzematge de residus es feia 

en llocs no autoritzats i que l’eti-

quetatge preceptiu dels residus 

tòxics i perillosos que gestiona-

ven era incorrecte. També que els 

residus perillosos s’acumulaven 

a la intempèrie i sense recollida 

específica de fuites i possibles 

vessaments. A més, es va com-

provar que s'havia sobrepassat la 

quantitat de residu de destil·lació 

que es podia generar. Aquestes in-

fraccions es van anar repetint en 

el temps i van motivar diverses 

sancions per part de l'ARC. Dos 

mesos abans de l'incendi, es va 

fer la inspecció, en què es va com-

provar que novament la capacitat 

d’emmagatzematge de residus era 

superior a la permesa i es va inco-

ar un nou expedient sancionador. 

En el moment de l'incendi, hi ha-

via a la planta emmagatzemades 

1.176 tones de dissolvents, que van 

cremar o van vessar a terra. Una 

part important d’aquests van sor-

tir en direcció cap al riu Besòs en 

grans quantitats i inclús cremant 

parcialment. Una altra part, aproxi-

madament unes 99,1 tones de dis-

solvents van anar a parar al sistema 

de clavegueram i des d’aquest van 

anar a l’Estació d’Aigües Residuals 

(EDAR) de Montornès, que va que-

dar molt malmesa.  l.ortiz

UNA NEGLIGÈNCIA EN LA BARREJA 
DE PRODUCTES, CAUSA DE L'INCENDI
■ L'incendi a la planta es va ocasionar a conseqüència, segons la Fiscalia, d'un 
procediment negligent en l’activitat de destil·lació dels dissolvents usats, i que 
feien treballadors que "no estaven degudament formats per fer barreges de 
productes tòxics i perillosos". Durant la matinada del dia 11 de desembre de 2019 
un treballador del torn de nit feia la seva tasca habitual que consistia en mesclar 
dissolvents o residus dins d’un bidó de 200 litres que contenia restes d’una altra 
substància que no es sabia. Dins d’aquell bidó es va iniciar un procés de reacció 
exotèrmica i, quan estava dipositat juntament amb altres bidons de 200 litres que 
s’havien omplert aquella nit de la mateixa manera per anar després al reactor 
de la destil·lació, va començar a treure fum cap a les 7 del matí. Els treballadors 
del torn de dia van veure fumejar el bidó, però no van treure'l i el van deixar al 
costat de la resta de recipients amb dissolvents. Finalment, cap a les 7.36 h el 
bidó va començar a cremar i el foc va afectar ràpidament primer els bidons plens 
de residus del costat i després a la resta de la planta. Els treballadors van marxar 
corrents i "no va entrar en funcionament cap equip o sistema d’extinció malgrat 
que l’empresa havia dit en les autoritzacions ambientals que en tenia".
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Llums LED a Les Vernedes
per reduir el consum un 67%
MONTORNÈS. Recentment l'Ajun-

tament ha dut a terme la renova-

ció de l'enllumenat del pavelló del 

CEM Les Vernedes, substituint els 

40 punts de llum existents, halo-

genurs metàl·lics, per llums amb 

tecnologia LED, més eficients i 

respectuosos amb l'entorn. La po-

tència instal·lada ha passat dels 

15.960 W als 5.200 W, una reduc-

ció en el consum de més del 67%.

D'aquesta manera, els serveis 

tècnics municipals estimen que 

s'aconseguirà un estalvi anual de 

2.840,64 euros.

Aquesta actuació forma part de 

les millores que l'Ajuntament està 

desenvolupant per seguir avançant 

cap a uns equipaments municipals 

més eficients i sostenibles des del 

punt de vista mediambiental.

Plaques fotovoltaiques
També està previst que Les Ver-

nedes incorporin plaques fotovol-

taiques pròximament. El març del 

2020, l'Ajuntament rebia un ajut 

de la Diputació per instal·lar les 

plaques solars de 14,5 kW al CEM 

Les Vernedes, un sistema que su-

posaria un estalvi anual estimat 

de més de 2.200 euros. L'ajut in-

cloïa la licitació de la redacció i 

l'execució del projecte, així com la 

formació del personal tècnic mu-

nicipal que s'hauria d'ocupar del 

funcionament.

Poques setmanes després 

d'anunciar-ho, es va decretar l'es-

tat d'alarma per la Covid-19 i, des 

d'aleshores el projecte ha quedat 

aturat. Tanmateix, tot plegat es 

podria reprendre pròximament. 

De fet, la Diputació, impulsora de 

la proposta, es reunirà la setmana 

vinent amb l'Ajuntament de Mon-

tornès i amb la resta de consisto-

ris beneficiaris d'aquest ajut per 

reprendre l'execució dels projec-

tes i explicar-los les passes que se 

seguiran per a la instal·lació. 

MEDI AMBIENT  EL NOU ENLLUMENAT DEL PAVELLÓ PERMETRÀ ESTALVIAR UNS 2.800 EUROS ANUALS

Una recollida de
residus més participada

MONTORNÈS. Diumenge se celebra-

va la primera jornada de recollida 

de residus a espais naturals del mu-

nicipi que l'entitat Montornès Ani-

mal organitza enguany. El col·lectiu 

va fer una crida a la ciutadania per-

què aprofités les seves passejades 

per recollir residus que trobessin i 

des de l'organització apunten que 

han comptat amb més participació 

MONTORNÈS ANIMAL ORGANITZAVA DIUMENGE UNA JORNADA PER NETEJAR ESPAIS NATURALS

RESIDUS  La passejada de Montornès Animal va servir per netejar espais naturals

montornès animal

que en la primera jornada, que va 

tenir lloc el 5 de juny. De fet, des del 

CB Vila de Montornès es va fer una 

crida a les famílies de jugadors i ju-

gadores perquè hi prenguessin part, 

una crida que va tenir resposta.

Aquest cop, la neteja es va con-

centrar a l'entorn del riu Mogent 

i del complex esportiu Les Verne-

des. Pel que fa a la tipologia de dei-

xalles, principalment es van reco-

llir envasos, vidres i voluminosos 

que haurien d'anar a la deixalleria. 

Els participants van poder deixar 

els residus recollits al Parc Firal, on 

els membres de Montornès Animal 

segellaven la targeta que el veïnat 

es pot descarregar i que es marca-

rà cada vegada que es participi en 

una acció de neteja. Un cop tingui 

10 caselles marcades, la persona 

rebrà un diploma que l’acreditarà 

com a membre del Club d’Amics 

de la Natura i els Animals, així com 

obsequi per agrair la seva tasca.  

EDUCACIÓ  PROPOSTA DE SUPORT ACADÈMIC I EMOCIONAL

Montornès busca joves 
perquè facin de mentors 
a alumnes de l'ESO
MONTORNÈS. L'Ajuntament està 

buscant joves d'entre 17 i 20 anys 

que vulguin fer de mentors d'alum-

nes d'ESO. La seva tasca consisti-

ria a fer-los un acompanyament i 

ajudar-los amb els deures i altres 

qüestions de caràcter emocional. 

Aquesta és una de les propostes que 

va sortir votada als pressupostos 

participatius Kosmos.

A hores d'ara, el departament de 

Joventut i joves del municipi treba-

llen en la posada en marxa del pro-

jecte Mentoria Jove, una iniciativa 

de suport acadèmic i emocional 

que pretén posar en contacte joves 

de batxillerat o cicle formatiu amb 

alumnes de secundària. "La inicia-

tiva va sorgir d’un grup de joves 

que, en acabar l’ESO, van detec-

tar la necessitat de comptar amb 

la figura d’un/a guia o acompa-

nyant durant la seva estada als 

instituts", segons fonts municipals.

L’objectiu és potenciar les habi-

litats socials, l’escolta activa i l’em-

patia a través del vincle creat entre 

les dues persones. El grup motor del 

projecte busca joves d’entre 17 i 20 

anys que vulguin fer de mentors i 

mentores durant dues hores setma-

nals al llarg del tercer trimestre del 

curs. El contacte es podrà mantenir 

a través de WhatsApp, videotru-

cades o trobades presencials en el 

moment que les restriccions per la 

pandèmia ho permetin. Les perso-

nes interessades poden contactar 

amb el departament municipal de 

Joventut (WhatsApp 673 532 609 

o correu electrònic joventut@mon-

tornes.cat). 

Henkel posa al mercat 
700 milions d'ampolles 
de plàstic 100% reciclat 
MONTORNÈS. Henkel va llençar al 

mercat europeu quasi 700 milions 

de botelles fabricades amb plàstic 

100% reciclat, més de 400 mili-

ons només durant el 2020. L'ús 

d'aquest material forma part dels 

objectius d'embalatge que s'ha 

marcat la multinacional pel 2025.

El material reciclat prové de resi-

dus de productes consumits. Segons 

la companyia, la majoria d'ampolles 

PET de la divisió Laundry & Home 

Care de Henkel a Europa ja es fabri-

quen amb material 100% reciclat.

D'altra banda, Henkel vol reduir 

a la meitat el plàstic verge de fonts 

fòssils en l'embalatge dels seus pro-

ductes de consum pel 2025. Per arri-

bar a aquesta fita, volen augmentar 

la proporció de plàstic reciclat a més 

d'un 30% de cara el 2025, reduir el 

volum absolut de plàstic i augmen-

tar l'ús de plàstic de base biològica. A 

més, es proposen que el 100% dels 

seus embalatges siguin reciclables o 

reutilitzables. 

MÉS DE LA MEITAT ES VAN COMERCIALITZAR EL 2020
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arxiu

Parets presenta govern amb Garcia com 
a vicealcaldessa, càrrec de nova creació
PARETS. El govern de Parets va fer 

públic dimarts el nou cartipàs mu-

nicipal, en el qual destaca el nou càr-

rec de l'Ajuntament, ostentat per 

Casandra Garcia: vicealcaldessa. 

Des de l'Ajuntament apunten que, 

tot i que aquest nou càrrec jurídi-

cament no implica cap modificació 

respecte del de primera tinenta 

d'Alcaldia (càrrec que també osten-

ta Garcia), sí que pretén que quedi 

reforçada la idea de govern de coali-

ció en què governen tots dos partits.

La segona tinència d'Alcaldia 

serà per al socialista Francesc de 

la Torre; O’hara Valdivia (PSC) en 

serà la tercera tinenta; la quarta ti-

nència d'Alcaldia recau en mans de 

Laura Lozano (PSC); i la cinquena 

tinenta d'Alcaldia serà Rosa Martí 

(Sumem Esquerres a Parets).

Pel que fa a la Junta de Govern Lo-

cal, estarà presidida per Francesc 

Juzgado i formada per Casandra 

Garcia, Francesc de la Torre, O’hara 

Valdivia, Laura Lozano i Rosa Marí. 

Els regidors que assistiran amb 

veu, però sense vot, a les sessions 

de la Junta de Govern Local seran 

els socialistes Antonio Fernández, 

Maria Gorina i Alejandro Villena. La 

Junta de Govern Local és un òrgan 

col·legiat necessari del govern mu-

nicipal que, sota la presidència de 

l’alcalde, està integrat per un nom-

bre de regidors i regidores no su-

perior al terç del nombre legal dels 

membres corporatius, nomenats i 

separats lliurement per aquell. La 

seva funció principal és assistir a 

l’alcalde en l’exercici de les seves 

atribucions. També li correspon 

l’exercici de les competències que li 

pugui delegar l’alcalde o el Ple mu-

nicipal.

Sumem amplia les seves àrees
Pel que fa a la distribució de les regi-

dores, les dues regidores de Sumem, 

Casandra Garcia i Rosa Martí, man-

tenen gairebé totes les àrees que ja 

ostentaven amb el govern anterior i 

n'adquireixen alguna de nova.

Casandra Garcia continuarà sent 

l'edil responsable d'Educació, Co-

municació i Salut. Rosa Martí, per 

la seva banda, es manté al càrrec 

d'Urbanisme i Medi Ambient, dei-

xa de ser la regidora de Benestar 

Animal, i també adquireix les àre-

es d'Habitatge, Salubritat Pública i 

Patrimoni Cultural.

CONSISTORI  EL NOU CARTIPÀS DE L'AJUNTAMENT DE PARETS CONTEMPLA LA CREACIÓ DE NOVES REGIDORES COM EQUIPAMENTS, ATENCIÓ CIUTADANA O SALUBRITAT

Tanmateix, cal apuntar que man-

ca la incorporació del nou regidor 

de Sumem Esquerres a Parets que 

substitueixi en Lluís Moreno, qui 

recentment ha renunciat al càrrec. 

Moreno era regidor de Drets Socials, 

Participació i Innovació, que actual-

ment no estan delegades a cap edil, 

i també era responsable de Coope-

ració, que ara ostenta Maria Gorina.

El repartiment de regidories 

entre els representants del PSC 

ha estat el següent: Francesc de 

la Torre, regidor delegat de Segu-

retat Ciutadana, Cultura, Turisme 

i Promoció de la Vila, i Coordi-

nació de Barris; O’hara Valdivia, 

regidora delegada d’Economia i 

Hisenda, Serveis Generals, Recur-

sos Humans, Comerç i Consum; 

Laura Lozano, regidora delegada 

d’Equipaments, Benestar Animal, 

Atenció Ciutadana, Igualtat-Fe-

minisme, Transparència i Arxiu; 

Antonio Fernández, regidor de-

legat de Promoció Econòmica, 

Ocupació, Empresa i Indústria, i 

CASANDRA GARCIA  

Formació; Maria Gorina, regidora 

delegada de Joventut, Gent Gran, 

Cooperació i LGTBI-Transversa-

litats; i Alejandro Villena, regidor 

delegat d’Esports i Mobilitat. To-

tes les competències que fins ara 

no han estat delegades les exerceix 

l’alcalde, Francesc Juzgado.

Neixen noves regidories
El nou cartipàs inclou novetats, 

tant pel que fa a la nomenclatura 

d'alguna de les regidories com a 

d'altres de nova creació.

Quant a les noves àrees creades, 

n'hi ha les d'Equipaments, Aten-

ció Ciutadana, Salubritat Pública 

i Formació. A banda d'això, la re-

gidoria de Turisme ha incorporat 

Promoció de la Vila al seu nom; Fe-

minisme–LGTBI i Transversalitats 

ara s'ha dividit en dues àrees ges-

tionades per dues edils diferents 

i que anomenades Igualtat-Femi-

nisme i LGTBI-Transversalitat; i 

Hisenda ha passat a ser Economia i 

Hisenda amb el nou cartipàs.

Per últim, la regidoria de Pro-

moció Econòmica i Empresa tam-

bé s'ha dividit en dues delegacions 

diferents (Promoció Econòmica; 

i Empresa i Indústria), però en 

aquest cas totes dues estan en 

mans del mateix edil.  
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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

El conductor d'un ciclomotor, 
ferit greu al centre de Mollet
MOLLET. Un accident al centre de 

Mollet va provocar el passat 28 de 

gener un ferit greu. Segons la Poli-

cia Municipal, els fets van ocórrer a 

la nit, a l’avinguda de Jaume I, quan 

un cotxe que circulava a una veloci-

tat excessiva va impactar amb un ci-

clomotor que feia un lliurament de 

menjar a domicili.

Fonts municipals indiquen que 

l’impacte va destrossar totalment 

el ciclomotor, que va anar a parar a 

trenta metres del lloc de l’accident. 

El conductor va desplaçar-se més 

de quinze metres del punt col·li-

sió i va resultar ferit molt greu i va 

ser traslladat a l’Hospital de la Vall 

d’Hebron de Barcelona. En aquests 

moments continua greu però es 

troba fora de perill.

Segons la investigació de la Po-

licia Municipal, l’accident es va 

produir, presumptament, perquè 

dos turismes, els conductors dels 

quals es coneixien, circulaven a una 

velocitat excessiva, molt superior a 

la permesa a l’avinguda de Jaume I. 

En una maniobra prohibida d’avan-

SUCCESSOS UN COTXE QUE CIRCULAVA A UNA VELOCITAT EXCESSIVA XOCA AMB UN REPARTIDOR

çament entre els dos turismes, un 

d’ells, que circulava a una velocitat 

d’entre 70 i 80 km/h, va impactar 

contra el ciclomotor.

Detingut per tràfic de drogues
Per altra banda, la policia molleta-

na va detenir la matinada de dijous 

un noi de 20 anys i veí de Mollet 

per un delicte contra la salut pú-

blica per portar una peça de 100 

grams d'haixix. El jove caminava 

pel carrer a les dues de la matina-

da i no duia cap certificat per jus-

tificar que s’estava saltant el toc 

de queda. Segons va manifestar la 

persona identificada, l'haixix era 

per vendre-li a un amic seu. 

aj.mollet

DESTROSSAT  Així va quedar el cotxe que va impactar amb el ciclomotor

CORONAVIRUS

El risc de rebrot 
s'enfila als 637 
punts i duplica el 
de fa una setmana

BAIX VALLÈS. Durant aquesta set-

mana i segons dades de la Gene-

ralitat el risc de rebrot s’ha quasi 

doblat al Baix Vallès passant de 

371 a 637 punts i la taxa de conta-

gi ha augmentat de 0,84 a 1,43. A 

l'Hospital de Granollers també han 

incrementat els casos i aquest di-

mecres tenia 81 persones ingres-

sades per Covid. A més, ha hagut 

d'incrementar els llits d'UCI, ja que 

hi té un total de 35 pacients ingres-

sats, entre els 26 de Covid-19 i els 9 

d'altres patologies. El centre sani-

tari, a banda de les 20 places d'UCI 

estables, ha habilitat 4 llits més de 

crítics a la segona planta d'hospi-

talització, i a la sisena planta, a la 

Unitat de Crítics Respiratoris de 

l'àrea de pneumologia hi ha 12 llits 

més de malalts positius. Les xifres 

es coneixien un dia abans que el 

Procicat aprovés la relaxació d'al-

gunes mesures com passar del 

confinament municipal al comar-

cal a partir de dilluns i allargar la 

restauració una hora. 

MOLLET DEL VALLÈS

26/01 Rafael Jiménez Caballero     88 anys

26/01 Natividad  Mateo Martín     80 anys

28/01 Ana María Muñoz Garzón     69 anys

31/01 Manuel Muñoz Bastida     92 anys

01/02 Gabriel García Almohalla     92 anys

01/02 Maria Nuria Soler Arquimbau     89 anys

PARETS DEL VALLÈS

28/01 M. Sacramento Fernández López     68 anys

MARTORELLES

28/01 Francisca Gonzalvo Falcón    96 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Divendres, 5 de febrer de 2021

A les 20.30h i 22.30h (r): El debat 14F

Dissabte, 6 de febrer de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 17.45h: El Partit: CB Lliçà d’Amunt- CB Mollet

Diumenge, 7 de febrer de 2021

A les 12.30h i a les 18h (r): Arribada de Sa 

Majestat Carnestoltes a Mollet i Ball del Barraló

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 8 de febrer de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria; 

a les 18h: Arribada de Sa Majestat Carnestoltes 

a Mollet i Ball del Barraló (r); a les 19h: 

Connecti.cat i a les 20.30h: La Jornada

Dimarts, 9 de febrer de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria; a 

les 19h: Connecti.cat i a les 20.30h: Parlem-ne

Dimecres, 10 de febrer de 2021

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats; a les 14h: 

Al Dia Vallès Oriental; a les 14.30h: La Porteria; 

a les 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

PROGRAMACIÓ
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BENESTAR ANIMAL ELS TREBALLS COMENÇARAN EL MES DE MAIG I DURARAN TRES MESOS

Mollet construirà un nou 
correcà a la plaça Arcadi Vinyes
MOLLET. L'Ajuntament ja treballa 
en la construcció d'un nou corre-
cà a la ciutat. El pressupost, que 
inclou l’arranjament de la plaça i 
la construcció del nou espai, és de 
91.911,38 € (iva inclòs). Aquest 
nou correcà que se situarà a la pla-
ça Arcadi Vinyes, se suma als que ja 
hi ha a la plaça de la Constitució, al 
parc de Ca L‘Estrada i al carrer Sant 
Agustí. Està previst que les obres 
comencin al mes de maig amb una 
durada aproximada de 3 mesos. Els 
treballs consistiran, en primer lloc, 
en l’arranjament de la plaça Arcadi 
Vinyes amb l'enderroc del pavi-
ment de panot de tota la superfície i 
l'espai perimetral que es troba mal-
mès en aquests moments amb mo-
tiu dels desperfectes ocasionats, 
sobretot, per les arrels dels arbres.  

Un cop arranjada la plaça, s’ins-

tal·larà un nou espai de lleure i 
esbarjo per a gossos que estarà 
delimitat per una vorada perime-
tral amb una porta d’accés per als 
usuaris i usuàries i doble porta per 
impedir que surtin els gossos que 
es troben a dins. Així es converti-
rà en el primer espai per a gossos 
a Mollet amb aquesta doble porta. 
Tindrà 490 m² i disposarà d'una  
font  amb connexió a la xarxa d'ai-
gua potable i a la de sanejament. A 
més, el nou espai comptarà amb un 
dispensador de bosses per a reco-
llir les femtes, bancs i papereres.

D'altra banda, se substituirà el 
fanal existent i es col·locarà un de 
nou amb llums leds i un cartell amb 
les normes d’ús a la porta d’accés. 
Es recorda que els i les usuàries 
d’aquest espai hauran de tenir cura 
dels seus animals i també recollir 

les deposicions.
Núria Muñoz, regidora de Res-

pecte Animal, ha declarat que 
"aquest nou espai és un exemple 

més de l'aposta de la nostra ciu-

tat per al benestar animal" .

Protocol de recollida d'animals
L'Ajuntament informava que el 
nou correcà s'ha presentat a l’As-
sociació de veïns i veïnes de Can 
Borrell i a la Coordinadora de Res-
pecte Animal, representat per totes 
les entitats animalistes de la ciutat. 
Amb tot, des d'Espai Gos Mollet as-
seguraven no haver vist el projecte. 

Per altra banda, la Coordinadora 
Animalista de Mollet es va renuir 
dilluns via telemàtica per continu-
ar treballant en l’elaboració d’un 
Protocol de recollida d’animals 
perduts i/o abandonats.  

PARETS. El divendres de la setmana 
vinent, 12 de febrer, arrencaran 
les jornades de portes obertes als 
centres educatius de Parets. Unes 
portes obertes que s'allargaran fins 
a l'abril i que enguany es portaran 
a terme amb cita prèvia en totes 
les jornades presencials i que en 
alguns casos també s'inclouen reu-
nions telemàtiques.

Pel que fa a les jornades dels cen-
tres públics d'educació infantil i 

primària, el primer centre serà l'Es-
cola Municipal Pau Vila: dissabte 
13 de febrer de 10 h a 14 h i reunió 
telemàtica el dimecres 17 de febrer 
a les 17.30 h. Li seguirà l'Escola Vila 
Parietes, amb les portes obertes di-
vendres 19 de febrer a les 16.30 h i 
diumenge 21 de febrer de 10.30 h a 
13.30 h. El 20 de febrer de 10 h a 13 
h serà el torn per a l'Escola Pompeu 
Fabra. I els dies 27 i 28 de febrer de 
10 h a 13.30 h l'Escola Lluís Piquer.

Quant als instituts d'educació 
secundària, en ambdós casos les 
jornades contemplen només ses-
sions virtuals. L'Institut Torre de 
Malla organitzarà el dimarts 9 de 
març una reunió telemàtica amb 
les famílies interessades en l'ESO i 
el dimarts 27 d'abril farà una troba-
da virtual amb les interessades en 
l'educació postobligatòria. Per la 
seva banda, l'Institut La Sínia farà 
el dimecres 10 de març de 17 h a 19 
h la xerrada telemàtica.

Per últim, les portes obertes a les 
escoles concertades seran: diven-
dres 12 de febrer de 17.15 h a 19 h i 
dissabte 20 de febrer de 10 h a 14 h 
a L'Escola Nostra Senyora de Mont-
serrat; i dissabte 27 de febrer de 10 
h a 14 h a l'ACESCO. 

Les portes obertes a les 
escoles de Parets, amb cita 
prèvia i reunions virtuals

EDUCACIÓ ARRENQUEN EL PRÒXIM DIVENDRES 12 DE FEBRER I CLOURAN AL MES D'ABRIL

Descomptes a la 
piscina Miguel Luque

PARETS La Junta de Govern va apro-
var l’actualització dels preus públics 
per a la piscina municipal Miguel Lu-
que després de detectar un dèficit en 
la gestió. Així, els nous abonats entre 
gener i juny de 2021 i residents a Pa-
rets tindran un descompte del 50% 
en la quota d’inscripció.

EQUIPAMENTS

Parets recull 60 
tones de roba usada

PARETS. L'any 2020, el veïnat de 
Parets va dipositar 58.970 kg de 
roba usada als 18 contenidors dis-
tribuïts per tot el municipi de les 
empreses que hi operen, Humana 
i Roba amiga. Aquesta xifra repre-
senta una ràtio de recollida de 3 kg 
per habitant i any, 0,5 kg més que 
la mitjana catalana. 

SOLIDARITAT

TRIBUNALS

Petició de 4 anys de 

presó per al xofer del 

sinistre de Freginals

MOLLET. La Fiscalia demana qua-
tre anys de presó per al conductor 
de l'autocar accidentat a l' AP-7 a 
Freginals (Montsià) el 2016 i en 
el qual van morir tretze persones, 
així com 26 més van resultar feri-
des. El conductor treballava per 
a l'empresa molletana Autocares 
Alejandro. L'escrit de conclusions 
argumenta que l'acusat va desa-
tendre "de forma greu" les nor-
mes reguladores de la seguretat 
vial posant-se al volant del vehicle 
cansat i amb son. 

Detingut amb 36 kg de 
marihuana i sense carnet
MOLLET. Els Mossos d'Esquadra 
van detenir diumenge a la tarda 
un home de 39 anys i veí de Sevi-
lla, després d'una persecució pels 
carrers de Mollet en contradirec-
ció, que va tenir el seu desenllaç al 
carrer Gallecs, quan el vehicle, que 
fugia dels Mossos des de l'autopis-
ta AP-7, va ser envestit per un altre 
turisme. 

Els Mossos van aturar-lo a uns 

300 metres de l'accident, quan 
estava fugint. A l'interior del seu 
vehicle duia 36 kg de marihuana. 
A més, conduia sense permís per 
pèrdua de vigència per punts. El 
jutge en va decretar el seu ingrés 
a presó com a presumpte autor 
d’un delicte contra la seguretat del 
trànsit, per conduir de manera te-
merària, sense permís i per un de-
licte contra la salut pública.

SUCCESSOS EL CONDUCTOR VA SER DETINGUT A CAN BORRELL

MOLLET. Després que fa dos anys el 
molletà Ferran Jiménez, adquirís el 
nou local de la Tramolla, l'Agència 
Tributària li reclama ara  17.000 
euros d'impost de transmissions 
patrimonials. El molletà ha denun-
ciat la situació que està vivint a 
través de les seves xarxes socials. 

Segons Jiménez, el pèrit del banc va 
fer un peritatge a l'alça i ara l'Agèn-
cia Tributària li demana la diferèn-
cia entre els diners que va pagar 
per l'immoble i el valor peritat.  Tot 
i que després del requeriment d'Hi-
senda, el molletà va demanar un al-
tre peritatge i el va entregar a l'or-

ganisme, aquest, a banda d'algunes  
modificacions, li segueix requerint  
que torni aquests diners. L'últim 
recurs que li queda al molletà és 
recórrer la valoració i anar a judi-
ci. "Això  vol dir que jo ara he de 

fer aquest pagament, contractar 

a un advocat i fer aquest procés 

de quatre anys", lamenta Jiménez. 
A aquest requeriment s'hi afegeix, 
la poca activitat de l'escola a con-
seqüència de la Covid: "Des del 14 

de març hem pogut fer un mes i 

mig de classe. No sabem quan 

podrem tornar a obrir i quan 

puguem com serà".  

Hisenda reclama 17.000 € 
al director de la Tramolla 
per la compra del nou local

IMPOSTOS  L'ESCOLA TANCADA PER LES RESTRICCIONS COVID, NOMÉS HA FET CLASSES UN MES I MIG

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

El lliurament de 
xecs restaurant  
també està exempt 
de l’IRPF per als 
empleats que  
realitzen teletreball

El lliurament de xecs restaurant 
als empleats està exempt en 
l’IRPF d’aquests, sempre que es 
compleixin els requisits i es por-
tin els controls previstos en la 
norma.

Cal recordar que la quantia que 
no tributa és de fins a 11 euros 
diaris; que l’empresa ha de portar 
un control sobre els xecs lliurats 
a cada treballador; que els xecs 
han d’estar numerats, s’han d’ex-
pedir de manera nominativa i han 
d’indicar el seu import nominal; a 
més, els xecs han d’utilitzar-se en 
establiments d’hostaleria en dies 
hàbils en els quals el treballador 
no hagi reportat dietes per ma-
nutenció; d’igual forma, els xecs 
no poden ser transmissibles ni 
reemborsables, i la quantia no 
consumida en un dia no pot acu-
mular-se a un altre.

D’un altre costat, els empleats 
que realitzen teletreball tam-
bé poden continuar gaudint de 
l’exempció. Així, l’exempció tam-
bé s’aplicaria quan el treballador 
recull el menjar en l’establiment 
d’hostaleria, o fins i tot si se li 
lliura una comanda en el seu cen-
tre de treball o en el lloc triat per a 
teletreballar.
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En Comú Podem aposta per una 
recuperació econòmica en clau verda
MOLLET. Des d'En Comú Podem 
al Vallès Oriental consideren que 
"estem en temps de descompte 
contra la lluita pel canvi climà-
tic" i que "els propers 10 anys 
són clau per reduir les emis-
sions de l'efecte hivernacle". 
En aquest sentit, afirmen: "és 
imprescindible una recupera-
ció econòmica en clau verda" i 
argumenten que "no només els 
governs locals s'hi han d'impli-
car, també el govern del país ha 
de fer-ho".

"En un context d'emergència 
climàtica, des d'En Comú Po-
dem tenim clar que necessitem 
ciutats més saludables i millo-
rar la contaminació urbana. A 
Mollet, a inicis de l'any passat 
ja vam declarar l'emergència 
climàtica, que tot el consistori 
es va conjurar per fer-hi acci-
ons, s'han de posar en marxa i 
creiem que aquest compromís 
del món local és essencial", va 
exposar dilluns en un acte de cam-

ELECCIONS 14-F EL PARTIT VA FER UN ACTE DE CAMPANYA DILLUNS A MOLLET AMB LA PRESÈNCIA DE MARINA ESCRIBANO, NÚMERO 14 A LES LLISTES

Dionisio (PSC): "Ens volem dedicar als 
problemes que importen a la ciutadania"

MOLLET. Els candidats del PSC al 
Vallès Oriental van donar, el passat 
divendres, el tret de sortida a la cam-
panya electoral presentant el cartell 
del candidat socialista, Salvador Illa, 
a la presidència a les eleccions al 
Parlament de Catalunya. Ho van fer 
en un acte als "quatre bancs" de Mo-
llet i amb el suport de tres alcaldes 
del PSC al Baix Vallès.

"Encarem aquestes eleccions 

ELS ALCALDES SOCIALISTES DE MOLLET, LA LLAGOSTA I PARETS VAN DONAR SUPORT AL PRIMER ACTE DE CAMPANYA DEL PSC A MOLLET

panya a la Plaça Nelson Mandela 
de Mollet, Marina Escribano, regi-
dora de Mollet En Comú i número 
14 a les llistes d'En Comú Podem 
per la demarcació de Barcelona a 
les eleccions al Parlament de Ca-
talunya. Però, per Escribano: "No 

només els governs locals s'hi han 
d'implicar, també el govern del 
país ha de fer-ho". En aquesta línia 
va dir: "És fonamental com dis-
senyem les ciutats. Tenim bar-
ris que fa molt temps que es van 
construir amb una lògica antiga, 

n Amb el títol Orgullosament treba-

lladores, En Comú Podem del Vallès 

Oriental organitzava dimarts un acte 

de campanya en format online, amb la 

participació de l'economista i número 2 

de la candidatura per Barcelona, Joan 

Carles Gallego, i la diputada al Con-

grés Aina Vidal, qui defensava que "la 

precarietat és una estratègia delibe-

rada". "S'han usat col·lectius –dones, 

joves i persones migrades– com a 

conillets d'índies per provar mesu-

res que s'han acabat convertint en 

generals". Vidal reivindicava el dret a 

l'emancipació recollit a l'Estatut, així 

com denunciava "la incapacitat mani-

festa del govern en els temes essen-

cials. ERC no es pot tornar a apropar 

a Treball i les residències", etzibava. 

Per la seva banda, Gallego lamenta-

va la "manca de lideratge del sector 

públic per  fer un canvi de model 

productiu. No s'han fet les polítiques 

transversals que havien de potenciar 

la indústria innovadora", i alertava 

que l'aposta actual per la logística és 

"d'economia de passadís". 

GALLEGO (ECP): "CAL 
CANVIAR EL MODEL 
INDUSTRIAL"

amb il·lusió i amb molta feina. 
Estem contents, tenim la forta-
lesa que ens dona tenir un gran 
candidat com és el Salvador Illa. 
Volem posar fi a aquests 10 anys 
de decadència de la Generali-
tat de Catalunya i volem dedi-
car-nos als problemes que real-
ment importen a la ciutadania", 
deia la molletana, Mireia Dionisio, 
número 24 a les llistes del PSC per 

la demarcació de Barcelona.
L'acte on també va participar el 

diputat i regidor a Granollers Jordi 
Terrades –número 13 de la llista 
per Barcelona– va comptar amb el 
suport de tres alcaldes socialistes 
del Baix Vallès, el molletà Josep 
Moràs, el llagostenc Óscar Sierra i 
el recentment nomenat, el paretà 
Francesc Juzgado. 

"Al nostre territori tenim a 

grans candidats a la llista elec-
toral. M'atreveixo a dir que és 
molt possible que tornem a te-
nir una diputada al Parlament 
de Mollet del Vallès i això hono-
ra la ciutat", augurava l'alcalde de 
Mollet, Josep Monràs qui també 
afegia: "Com a alcalde m'honora 
està al costat de dos grans alcal-
des, el de la Llagosta i el de Pa-
rets. Gent que ha demostrat que 
gestiona el seu municipi per tot-
hom, sense cap mena d'exclusió 
i això és el que demanem a la Ge-
neralitat de Catalunya".

Un discurs semblant al que donava 
l'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra: 
"Necessitem un aliat a la Genera-
litat perquè ens ajudi als ajunta-
ments, perquè no ens trobem tan 
sols com ens hem trobat aquests 
últims 10 anys", afegia Sierra.

El programa electoral
El PSC del Vallès Oriental va pre-
sentar dimarts a la seu de Grano-
llers el programa electoral per a 

a.mir

PLAÇA NELSON MANDELA  Les número 12 i 14 a les llistes dels comuns

sense aquesta consciència". I va 
recordat: "L'únic tros urbanit-
zable que queda a Mollet és el 
Calderí i veurem com esdevé en 
quedar fora del POUM la seva 
tramitació i si s'aprofita aques-
ta oportunitat per fer un barri 
que compleixi amb aquestes ne-
cessitats".

Per la regidora de Mollet En 
Comú: "La mobilitat és una as-
signatura pendent al Vallès Ori-
ental. Cal trobar un pla de mobi-
litat global impulsat pel Govern 
de Catalunya d'acord amb tots 
els municipis". 

Acompanyada per la número 12
En aquest acte a Mollet, Escri-
bano va estar acompanyada per 
Lucía Baratech, número 12 a la 
llista de Barcelona qui va recordar 
que "Mollet és la tercera ciutat 
d'Espanya amb pitjor qualitat 
de l'aire" i va apuntar: "és el mo-
ment per fer una recuperació 
econòmica en clau verda ".   

a.mir

A MOLLET  Divendres, en el primer acte de campanya dels socialistes amb el suport d'alcaldes del Baix Vallès

la cita del 14-F, tant pel que fa als 
eixos generals de la proposta, com 
pel que fa als aspectes vinculats a 
la comarca. Així, la candidata i re-
gidora de l'Ajuntament de Mollet, 
Mireia Dionisio, va posar sobre la 
taula la necessitat d'inversió al Va-
llès Oriental, que "té un gran tei-

xit econòmic, però infraestruc-
tures obsoletes i col·lapsades".

Així, el PSC aposta pel desdobla-
ment de la C-17, la remodelació de 
la rotonda d'entrada a Mollet (del 
Decathlon), la millora de Mont-
meló amb la C-17 i la C-33, la nova 
rotonda de la C-35 a Sant Celoni, 
la variant de la B-500 a Sant Fost 
i l'anul·lació dels peatges de l'AP7 
i la C-33. Pel que fa a la xarxa fer-
roviària la proposta és fomentar 
i millorar la xarxa vallesana amb 
el desdoblament de la R3, l'incre-
ment de freqüències de pas a l'R2, 
R3 i R8, mantenir el viatge direc-
te del Vallès Oriental a l'aeroport 
amb l'R2, bypass entre l'R2 i R4 per 
unir els vallesos, i impulsar l'esta-
ció intermodal de la Llagosta.  

Els socialistes volen 
posar fi al que consideren 

10 anys de "decadència" del 
Govern de la Generalitat
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El Homrani (ERC): "Tenim un doble 
compromís, construir la República i 
sortir de la crisi amb mirada social"

EL CONSELLER DE TREBALL I AFERS SOCIALS I CANDIDAT D'ERC AL VALLÈS ORIENTAL AMB LA MOLLETANA ISABEL PADILLA, DE CAMPANYA 

MOLLET.  La construcció de la Repú-
blica i la sortida de la crisi amb una 
"mirada social" són dos dels com-
promisos que el conseller de Tre-
ball, Afers Socials i Família, Chakir 
El Homrani, exposava diumenge en 
un acte de campanya d'ERC a Mollet.

Acompanyat de la cúpula del par-

tit a la ciutat i amb la candidata mo-
lletana a les llistes i regidora d'Ara 
Mollet ERC MES, Isabel Padilla, El 
Homrani defensava que, en aques-
tes eleccions, la resposta són "dues 

cares de la mateixa moneda: una 

resposta pel compromís en la 

construcció de la República i en 

MOLLET.  Entitats i partits sobiranis-
tes de Mollet han promogut una pla-
taforma que reclama l'amnistia com 
a mecanisme per resoldre part del 
conflicte polític existent entre Cata-
lunya i l'Estat espanyol. El grup ha 
fet públic un manifest en què apun-
ten que l'amnistia és "l'única solu-

ció que permet posar fi totalment 

a la repressió fruit de la causa ge-

neral contra l’independentisme 

que perviu i que segueixen exer-

cint diferents poders de l’estat i 

encarar la resolució del conflicte 

amb l'exercici del dret d'autode-

terminació", opinen.
Els promotors del manifest han 

estat el col·lectiu Àvies i avis per la 
Llibertat, l'Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC), la CUP, el CDR, el Con-
sell x la República, ERC, Junts, MES, 
PDeCat, Súmate i Òmnium. Precisa-
ment, aquest dimecres es llegia el 
manifest en la rotllana que cada set-
mana Àvies i Avis per la Llibertat fan 
per reclamar la llibertat dels presos 
polítics, un acte que havia estat pro-
hibit per la Junta Electoral Central.   

PER L'AMNISTIA Dimecres, en l'acte d'Àvies i Avis per la Llibertat

anc

l.o.

EL HOMRANI  Amb d'Isabel Padilla, candidata molletana a les llistes d'ERC

la solució per la via de l'amnistia 

i l'exercici del dret a l'autodeter-

minació; i la sortida a aquesta 

crisi des d'una mirada social". 
El conseller considera que els fons 
d'ajuda que arribin des de l'àmbit 
europeu per superar la crisi i les po-
lítiques que es facin des de la Gene-
ralitat "han de tenir com a centre 

les persones més vulnerables i el 

suport al teixit productiu", deia.
Sobre possibles pactes postelec-

torals, i davant unes enquestes molt 
ajustades, el republicà va insistir en 
un dels missatges clars en aquest 
inici de campanya: "No governa-

rem amb el PSC, amb una força 

del 155, amb aquells que han 

justificat i encara justifiquen la 

repressió". Pel que fa a acords per 
aconseguir governar la Generalitat, 
El Homrani assegurava: "El model 

per governar el tenim molt clar, 

volem un govern que basteixi 

ponts; amb una clara mirada so-

biranista i independentista però 

Sirvent (CUP): "El Govern de 
la Generalitat ha de deixar de 
col·laborar amb la repressió"
MOLLET. La diputada de la CUP al de 
Parlament de Catalunya i número 
7 de la candidatura CUP-Guanyem, 
Maria Sirvent, va participar dilluns 
en un acte electoral a Mollet, davant 
els jujats, on el col·lectiu va presen-
tar les seves propostes contra la 
repressió.

Sirvent va denunciar que el Go-
vern de la Generalitat "és part, 

com acusació particular, de més 

d’un centenar de causes contra 

militants i activistes indepen-

dentistes i socials, als quals se’ls 

demana penes de presó i multes 

elevades” i va reclamar a JxCat i 
ERC que “acabin amb aquesta 

contradicció entre el seu discurs 

i els seus fets, deixin de col·labo-

rar amb la repressió judicial dels 

aparells de l’Estat i es retirin 

com a acusació de tots aquests 

encausaments”. 
Per la seva part, Marc Compte, 

LA CUP RECLAMA UN FRONT UNITARI PER L’AMNISTIA TOTAL DE PRESOS, EXILIATS I ENCAUSATS

membre de la CUP de Mollet, va 
recordar que “l’Estat espanyol, 

té en marxa un procés de crimi-

nalització del moviment inde-

pendentista creant i alimentant 

un relat que justifiqui la seva re-

pressió sense límits. Agressions 

impunes, detencions injustifica-

des i muntatges policials, contra 

ciutadans i activistes pel simple 

fet d’haver assistit a una mani-

festació, són el pa de cada dia”.  

La Junta Electoral 
obliga a despenjar 
el llaç groc a Parets

Partits i entitats molletanes 
creen una plataforma per 
lluitar per l'amnistia 

La PAH rebutja la 
retallada de la llei 
antidesnonaments

L'Ajuntament de Parets ha des-
penjat el llaç groc de la façana 
durant el període electoral que 
finalitza el 15 de febrer, després 
que així ho hagi ordenat la Junta 
Electoral. Ciutadans va presentar 
el passat 26 de gener una sol·lici-
tuden aquest sentit i la Junta Elec-
toral de zona de Granollers ha fet 
arribar un requeriment judicial a 
l'Ajuntament per tal que es retiri 
el llaç, així com pancartes o qual-
sevol altre element que es pugui 
considerar de caràcter partidista. 

La PAH ha mostrat el seu rebuig a la 
sentència del Tribunal Constitucio-
nal per la qual anul·la l’ampliació de 
les mesures antidesnonaments de 
la Llei 24/2015 aconseguida a Ca-
talunya amb el Decret llei 17/2019, 
i que anul·la, entre altres l'obligato-
rietat de lloguers socials per a llars 
vulnerables en extincions de con-
tractes de lloguer. La PAH conside-
ra que és un "atac del PP" i acusa el 
PSOE de "passivitat".

l.o.

ALS JUTJATS  La CUP va fer el seu acte de campanya a Mollet

que sigui capaç de sumar", deia.
El Homrani parlava d'alguns dels 

reptes del Govern català al territori 
vallesà. Sobre el teixit productiu, el 
conseller defensava un Vallès Ori-
ental industrial i "no dedicat bàsi-

cament a la logística". En aquest 
sentit, aposta perquè els fons que ar-
ribin d'Europa "permetin la trans-

formació del teixit industrial que 

ha sigut la base de la comarca".
Sobre les infraestructures, El 

Homrani assegurava: "Volem 

unes infraestructures respectu-

oses amb el territori i que alhora 

acompanyin el model productiu" 
i alertava que "al Vallès Oriental té 

riscos en aquest sentit, ja que sa-

bem que els altres partits que po-

den arribar a tenir la presidència 

tenen un model que no respecta 

el territori", assegurava.
A nivell de país, ERC es posa com 

a repte abordar el problema de l'en-
velliment de la població i defensa un 
nou un model residencial. Precisa-
ment, durant l'acte, membres de la 
Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès, van mante-
nir un breu encontre amb el conse-
ller, a qui van lliurar un dossier amb 
les seves demandes, entre les quals 
la de la construcció d'una residència 
de gent gran de titularitat i gestió 
pública cent per cent.  
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EL TERRITORI HA TANCAT EL MES DE GENER DEL 2021 AMB 8.468 PERSONES A LA CUA DE L'ATUR, UN 18,8% MÉS QUE EL 2020 I UNA TAXA D'ATUR DEL 13%

BAIX VALLÈS. Els efectes de la crisi 

econòmica han deixat els munici-

pis baixvallesans amb 1.341 per-

sones aturades més que fa un any. 

Així, segons dades del Departa-

ment de Treball, el territori ha ta-

cat el mes de gener del 2021 amb 

8.468 desocupats, un 18,8 % més 

que fa un any, i una taxa d'atur del 

13%.

Per municipis, l'increment inte-

ranual més destacat ha tingut lloc 

La Covid deixa el Baix Vallès amb un 
miler més d'aturats que fa un any

Parets lidera la contractació de la indústria 
farmacèutica a la província de Barcelona
VALLÈS ORIENTAL. Parets lidera la 

contractació del subsector de pro-

ductes farmacèutics a la demarca-

ció de Barcelona i és el tercer mu-

nicipi, després de Granollers i les 

Franqueses, amb més contractes al 

sector químic del Vallès Oriental. La 

comarca a més, és la segona de la 

demarcació amb més contractes de 

treball en aquest àmbit industrial. 

Les dades es desprenen de l'in-

forme d'evolució referent al quart 

trimestre del 2020, que ha pre-

sentat recentment l’Observatori 

de Polígons d’Activitat Econòmica 

(OPAE). Segons aquest estudi, si es 

compara les dades del Vallès Orien-

tal amb el conjunt de les comarques 

de Barcelona, destaca que dels tres 

subsectors analitzats -cautxú i plàs-

tic, indústries químiques i produc-

tes farmacèutics -, la comarca és lí-

der en nombre de contractes en dos 

d’ells: les indústries químiques i els 

productes farmacèutics.

La contractació per municipis
Així, analitzant la contractació per 

municipis i subsectors entre 2010 

i 2020, pel que fa als productes far-

macèutics, la seva presència con-

tractual és més baixa en compara-

ció als altres dos subsectors, amb 

contractes en 22 dels 39 municipis, 

representant un 56%. Tanmateix, 

els municipis que concentren més 

contractació són: Parets, Granollers 

i les Franqueses.

En el cautxú i plàstic s'han for-

malitzat contractes en 30 dels 39 

municipis de la comarca, és a dir, en 

el 77% dels municipis hi ha algun 

INDÚSTRIA  LA FACTURACIÓ DEL SECTOR QUÍMIC A LA COMARCA HA SUPERAT ELS 24.000 MILIONS D'EUROS EN ELS ÚLTIMS 6 ANYS

ECONOMIA
VI edició del Premi Manuel ArroyoMés de 4.000 participants en tres anys a l'Ateneu
La Fundació Sant Gervasi i Escola Sant Gervasi-

Grup CLADE ha obert les inscripcions del VI 

Premi Manuel Arroyo per a Emprenedors de 

l’Economia Cooperativa. El límit per presentar projectes finalitza el dia 5 d'abril.
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha comptat amb la 

participació de més de 4.000 persones en les múltiples activitats 

i acompanyaments realitzats en els tres primers anys de vida. 

En aquest temps, han fet acompanyament a 109 projectes, han 

executat 552 activitats i han generat 44 noves eines i recursos.

a Montmeló amb 562 persones 

sense feina, un 26,8% més que 

les registrades el gener del 2020. 

També a Parets la xifra d'aturats 

s'ha disparat amb 1.036 aturats, un 

26,1% més que fa un any. A Mollet 

la pujada respecte a l'any passat 

ha estat del 16,6% i aquest gener 

el tancava amb mig miler més de 

desocupats (3.785). A Montornès 

l'augment ha estat del 19,1%, amb 

1.287 persones sense feina.

Pel que fa a la Llagosta, l'atur ha 

incrementat un 17% respecte del 

gener del 2020 amb 998 persones 

sense feina; a Sant Fost la pujada 

ha estat del 16,9% amb 442 atu-

rats; a Santa Maria del 22,5% amb 

49 desocupats i a Martorelles del 

15% amb 309 persones registra-

des a les files de l'atur.

Tot i les xifres, els municipis amb 

la taxa d'atur més elevada del ter-

ritori són Montornès (15,57%) i 

la Llagosta (15,32%). Mentre que 

a Mollet és del 14,10%; a Marto-

relles del 13,26%; a Montmeló del 

12,10%, a Santa Maria del 12,68%; 

a Sant Fost del 10,84% i a Parets 

del 10,75%.  

OCUPACIÓ

Més de 12.000 
persones afectades 
per un ERO al Baix 
Vallès el 2020
BAIX VALLÈS. Des de gener a de-

sembre del 2020 el Baix Vallès ha 

acumulat un total de 1.581 Expe-

dients de Regulació d'Ocupació 

(ERO) que han afectat  12.739 per-

sones. D'aquests ERO, 622 han es-

tat presentats a Mollet i han afec-

tat 4.062 persones; 299 a Parets 

amb 3.366 treballadors afectats; 

194 a Montornès amb 1.362 per-

sones afectades; 170 a la Llagosta 

amb 1.106 empleats afectats; 113 

a Montmeló amb afectació per a 

898 treballadors; 105 a Sant Fost 

amb 667 persones afectades; 75 a 

Martorelles amb 1.263 persones 

afectades i 3 a Santa Maria amb 15 

treballadors. Per sectors els més 

tocats han estat la indústria ma-

nufacturera i el comerç. Ambdós 

acumulen la meitat dels ERO de la 

subcomarca durant el 2020. 

24.528
ÉS EL NOMBRE TOTAL DE CONTRACTES 
QUE S'HAN SIGNAT AL SECTOR QUÍMIC 
en la darrera dècada (2010-2020) 
a Mollet, Montornès i Parets, les 
tres localitats baixvallesanes amb 
més contractació en aquest àmbit. 
D'aquesta xifra total de contractes, 
9.565 s'han firmat a la localitat paretana 
-5.539, dels quals en el subsector 
de productes farmacèutics-; 7.590 
a  Montornès -6.685 dels quals, en el 
subsector d'indústries químiques- i 
7.373 formalitzats a Mollet - 3.498 en el 
subsector del cautxú i del plàstic -.

ciutadà contractat en aquest sector. 

Els municipis amb més contractes 

formalitzats són: Granollers, Les 

Franqueses i Mollet. En les indús-

tries químiques, hi ha presència de 

persones contractades en un 82% 

dels municipis (a 32 dels 39), amb 

la ciutat de Granollers al capdavant 

i a molta diferència de la població 

que la segueix: Montornès.

"Una apreciació important de 

l’anàlisi és que estem parlant de 

nombre de contractes i que no 

equival a nombre de persones", especifica Mireia Rossell, Agent 
d'Ocupació al Consell Comarcal, qui 

també indica l’elevada temporalitat 

(88%) dels contractes en el sector.

Pel que fa a les dades de factura-

ció (2014-2010), el sector ha supe-

rat els 24.000 milions d'euros.  



dv, 5 febrer 2021 15

MONTORNÈS. La companyia Luc-

ta invertirà un milió d’euros en 

millorar la planta de Montornès. 

Durant els treballs, que es preve-

uen posar en marxa aquest febrer 

amb un termini d'execució d'obres 

d'aproximadament sis mesos, està 

previst ampliar els laboratoris de 

creació i aplicació d'aromes i la de-

puradora d'aigües residuals.

Segons fonts de l'empresa, les 

obres d'ampliació formen part de 

"les inversions que cada any rea-

litzem per mantenir en òptimes 

condicions els equipaments i 

àrees de producció" i significa-

ran, en el cas de l'ampliació dels 

laboratoris, "un salt qualitatiu en 

el disseny dels aromes per a ali-

mentació humana".  Amb aques-

ta millora també es preveu un in-

crement d'un 10% de la producció 

i a mitjà termini la possibilitat de 

noves contractacions. 

La segona ampliació rellevant 

es farà a la depuradora d'aigües 

residuals que doblarà la capacitat 

INDÚSTRIA LA COMPANYIA PREVEU AMPLIAR ELS LABORATORIS I LA DEPURADORA 

A MONTORNÈS La planta de la companyia dona feina a 370 treballadors

lucta

Lucta invertirà un milió d'euros 
a la planta que té a Montornès

de la depuradora actual. Per Lucta 

aquests treballs compleixen amb 

"el compromís que s'ha marcat 

l'empresa de ser, cada vegada 

més, una companyia respectuo-

sa amb el medi ambient".

La planta que Lucta té a Montor-

nès dona feina a 370 persones. Des 

d'ella es dissenyen i produeixen 

aromes per a alimentació humana 

i animal, així com fragàncies per a 

perfumeria.  a.mir

LABORAL

Coca-Cola anuncia 
un ERO a l'Estat que 
afectarà la planta 
de Martorelles

MARTORELLES. Coca-Cola va anun-

ciar la intenció de reduir la planti-

lla de 3.500 treballadors que té a 

l'Estat amb 360 acomiadaments, 

en una reunió, el passat divendres, 

amb els representants dels treba-

lladors, segons va informar CCOO.

El sindicat s'ha oposat a aques-

ta mesura, i en un comunicat ha 

qualificat la retallada d'empleats 

de "decisió desproporcionada i 

oportunista". La filial de la mul-

tinacional de begudes, Coca-Cola 

European Partner Iberia, pretén 

fer fora treballadors de 45 cen-

tres de treball, entre els quals les 

plantes d'Esplugues de Llobregat, 

Girona, Tarragona i Martorelles. 

Les dades concretes d'afectació a 

Catalunya no se sabran fins a l'inici 

de les negociacions de l'ERO, a mit-

jans de febrer. Les negociacions de 

l'ERO se centralitzaran des de Ma-

drid. A banda dels centres afectats 

a Catalunya, les regions més afec-

tades seran Andalusia, Castella-la 

Manxa i Castella i Lleó.  

TRIBUNALS

El TSJC dona la 
raó a Luis Simoes 
en el cas de l'ERO 
a 17 empleats

MARTORELLES. El Tribunal Supe-

rior de Justícia (TSJC) ha donat 

la raó a l’empresa de transport 

logístic Luis Simoes, subminis-

tradora de la planta de Coca-Cola 

a Martorelles, en el cas de l’ERO 

que afectava 17 persones. Tots ells 

transportistes que treballaven a 

la planta de Cobega a Martorelles. 

El jutge ha desestimat la demanda 

interposada pels treballadors on 

demanaven la nul·litat d’aquests 

acomiadaments. Una situació que 

el sindicat CCOO denunciava el 

passat abril, assegurant que l'em-

presa havia continuat treballant 

a "bon ritme" durant el confina-

ment, tot i la poca activitat a l'hos-

taleria i considerava la mesura  

"una represàlia per haver asso-

lit un acord de pagament d'unes 

hores extraordinàries que es 

devien" i no a una baixada d'acti-

vitat de la companyia. Un cop sa-

buda la sentència, els treballadors 

han avançat que la recorreran da-

vant el Tribunal Suprem. 

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
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OPINIÓ

La mort dissabte d'una persona que recollia pinyes als boscos de Santa Maria de 

Martorelles i que va ser abatuda pel tret d'un caçador ha reobert el debat sobre 

la caça als espais naturals del territori. En el cas dels senglars, la llei catalana 

permet que durant set mesos de l'any, de setembre a març, els caçadors actuïn 

sense ni tan sols haver de notificar les batudes als ajuntaments, incompetents 

en la matèria. El control de la població de senglars, que fa malbé cultius i provoca 

accidents, és l'argument que es fa servir per defensar la cacera, un mètode, però, 

que segons alguns estudis no s'ha demostrat del tot eficaç, ja que el nombre de 

senglars continua a l'alça. La pandèmia ha fet que molta gent faci un ús lúdic de 

la muntanya, que, amb l'actual normativa, resta massa temps segrestada per 

l'activitat cinegètica. Malgrat es puguin prendre totes les mesures de seguretat, 

la convivència entre armes i persones sempre suposa un risc i aquest cop ha 

tingut com a preu la vida d'una persona.
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l 15 de juny de 2019 vaig prome-
tre el càrrec d’alcalde de Parets 
del Vallès amb la voluntat de ser-
vir a tots els veïns del municipi. 

Volia ser alcalde de tots i totes i m’he esforçat 
per aconseguir-ho amb encerts i també er-
rors. Des d’aleshores m’he dedicat a treballar 
pel meu poble incansablement, buscant els 
consensos necessaris i l’interès general de la 
població, fugint dels interessos personals i de 
les velles polítiques opaques de sempre.

Vull agrair immensament a tota la pobla-
ció de Parets que m’ha donat una oportunitat 
malgrat que no confiava en excés amb la co-
alició de govern que vam formar després del 
pacte del govern plural. També vull demanar 
disculpes si en alguna d’aquestes accions de 
govern no hem estat encertats. Treballar, tre-
ballar intensament i prendre decisions tam-
bé comporta cometre errades.

Em quedo sens dubte amb les nombro-
ses mostres de suport i agraïment de tants i 
tants veïns que aquests dies han remarcat la 
transformació duta a terme a l’Ajuntament i 
el canvi en les maneres de fer política del nou 
Govern Plural, en tan poc temps.

Sabem que en el joc de la política, les mo-
cions de censura són eines legítimes que 
s’utilitzen per forçar canvis de govern. Ara 
bé, presentar una moció en plena pandèmia 
de la Covid-19 contra el govern del qual es 
forma part és una actitud clarament irres-
ponsable. En un moment històric on les for-
ces polítiques hem de sumar esforços, veiem 
com altres amb interessos que avui dia des-
coneixem, aposten per trencar el govern del 
canvi i per capgirar el model de governança 
al municipi.

Com a alcalde em sento molt orgullós de 
tota la gestió de cadascuna de les regidories 
de les tres forces polítiques. Un govern que ha 

Gràcies, Parets

E

JORDI   
SEGUER

Exalcalde de Parets del Vallès i 

regidor d'Ara Parets ERC

governat i que ha estat a l’altura del moment 
històric. Al costat també de la defensa dels 
drets i llibertats i dels nostres veïns represa-
liats com en Jordi Turull, en David i l’Alvaro.

Un govern que ha estat molt humà, que ha 
trepitjat el carrer, que ha escoltat a la gent i que 
mai ha marcat distàncies amb la ciutadania.

També el meu reconeixement cap a tota la 
plantilla de treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament. Sense vosaltres el canvi tran-
quil no hauria estat possible, gràcies per 
posar-hi les ganes i l’empenta necessària, 
gràcies per treballar tan a fons i per haver de-
mostrat que tenim una plantilla de primera 
en un Ajuntament de primera.

A partir d’ara continuarem treballant des 
de l’oposició, de manera constructiva, per 
portar a la pràctica tots aquells projectes que 
deixem embastats en cada regidoria i que re-
clamarem la seva execució. Plego d’alcalde, 
però continuaré com a regidor, i ho faig amb 

el mateix patrimoni amb el qual em vaig in-
corporar, amb moltes hores de servei públic 
i amb el convenciment que quan treballes a 
gust per servir al teu poble, els sacrificis que 
has de fer valen la pena.

Des de ja mateix treballarem incansable-
ment per tornar amb més força el 2023. I per 
portar a la pràctica un canvi nítid a l’Ajunta-
ment, amb Parets de vidre com hem fet fins 
ara amb coherència i eficàcia, que respongui 
a l’interès general i que s’allunyi dels interes-
sos particulars i dels protagonismes.

"Ens aixecarem i ho tornarem a fer d'aquí a 
dos anys, no us càpiga cap dubte. El camí per 
guanyar no és lluitar, qualsevol conflicte es re-
sol amb respecte, amb tolerància i amb diàleg".

ivim en un món canviant i accele-
rat on tot passa molt de pressa i 
els esdeveniments se succeeixen 
molt ràpidament. Però encara po-

dem identificar algunes certeses. En l'àmbit 
polític, podem afirmar sense por d'errar la 
predicció que els propers anys estaran mar-
cats principalment per dos temes essenci-
als: la construcció del país després del gran 
impacte que ha suposat la pandèmia de la 
Covid-19 i la recerca de la resolució del con-
flicte entre Catalunya i l'Estat espanyol. Sobre 
aquest últim punt, no ens cansarem mai de 
repetir que la solució passa per l'amnistia 
que ha de donar lloc a un nou escenari, cul-
minant amb un referèndum d'autodetermi-
nació amb totes les garanties.

Davant d'aquest doble repte, des d'Esquer-
ra Republicana farem el que portem fent des 
de  la nostra fundació ara fa 90 anys, ser els so-
cis més fidels del poble de Catalunya, mirant 
de ser tan útils a la societat catalana com sigui 
possible. Perquè som els que fem créixer el 
republicanisme a les zones tradicionalment 
menys permeables al discurs sobiranista, els 
que aconseguim i posem més recursos al ser-
vei de la ciutadania en moments de màxima 
dificultat, els que impedim que la dreta més 
reaccionaria i antisocial condicioni els pres-
supostos de l'Estat, o els que aconseguim que 
es derogui la Llei Wert que posava en perill 

Avancem cap a la República, 
no deixem ningú enrere

V

ISABEL  
PADILLA

Regidora d’Ara Mollet i candidata 

d’ERC a les eleccions al Parlament

el model d'immersió lingüística a les escoles 
catalanes.

La nostra raó de ser és ajudar la gent 
d'aquest país i oferir-li un futur millor i tenim 
el convenciment que la millor manera de fer-
ho és a través d'una República catalana al ser-
vei del benestar del conjunt de la ciutadania. 
Insistirem tantes vegades com calgui: la inde-
pendència no és un fi per ella mateixa, és una 
eina que ens ha de servir per millorar la vida 
dels nostres conciutadans i conciutadanes. 

Esdevenir un instrument útil avui dia 
comporta lluitar contra la corrupció, ser 
capaços de teixir aliances per tirar endavant 
grans consensos de país, o afrontar la crisi 
actual amb més inversió social i no des de 
les retallades, tal i com es va fer ara fa una 
dècada. A Mollet des d’ERC treballem com el 
primer grup de l’oposició. Els regidors i regi-
dores d’Ara Mollet ERC -entre les quals m’hi 
compto- treballem cada dia, sense treva, per 
a la millora de vida dels molletans i molleta-
nes. És per això que per mi va ser honor ser 
escollida per representar Mollet i el Vallès a 
la candidatura d’ERC al Parlament.

La nostra és una aposta ferma, inclusiva i 
generosa, adreçada a aquesta gran majoria 
de la societat catalana que considera que els 
catalans i catalanes hem de poder decidir el 
nostre futur a través d'un referèndum d'au-
todeterminació i que la millor recepta per 
afrontar la crisi provocada pel coronavirus 
és aplicar polítiques progressistes per evitar 
que ningú quedi enrere.  És l’hora de l’inde-
pendentisme d’esquerres, d’un nou liderat-
ge pel país i pel procés cap a la independèn-
cia. És l'hora d'Esquerra Republicana.

Continuarem treballant des de 
l'oposició, de manera constructiva,

  per portar a terme tots aquells
projectes que deixem embastats
i de què en reclamarem execució

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

@MontornesAnimal

Com cada 1 de febrer, amb l'acabament 
del període de caça, molts gossos llebrer 
són abandonats o assassinats perquè ja no 
serveixen als caçadors. Els més "afortunats" 
acaben en centres d'acollida i protectores. 
Avui, #DiaMundialDelLlebrer, volem posar en 
relleu la noblesa d'aquests animals i la tasca 
d'entitats com @memerezcogalgomas i 
@galgos112oficial per trobar-los una família 
que els estimi. Foto: Susiwusi
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D'aquí a pocs dies se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. En els períodes 
electorals, els programes dels partits estan plens de promeses que difícilment compleixen 
si arriben al poder, com ara el compromís que van assumir el PSOE i Unidas Podemos de 
derogar l'anomenada llei mordassa i que encara continua vigent, amb la finalitat única de 
penalitzar la dissidència política.

El que es fa i es diu quan s'està al govern o s'està a l'oposició és, sovint, diametralment 
oposat.

El govern actual de Mollet és una coalició entre PSC i Podemos. Des de Mollet Acull fa 
mesos que denunciem que no s'empadrona persones sense domicili fix. La llei diu que tot 
ciutadà té l'obligació d'empadronar-se al municipi on viu i que els ajuntaments han de 
facilitar-ne el procés. No és obligatori aportar cap títol de propietat o de lloguer i si algú no 
vol empadronar persones que viuen al seu habitatge, no n'està obligat. És en aquests casos 
on apareix la figura de l'empadronament sense domicili fix. Es comprova que la persona viu 
efectivament a la població i se la inscriu en una dependència municipal. És una pràctica que 
porten a terme alguns municipis però n'hi ha d'altres que, tot i que la llei és clara i que hi ha 
informes del Fòrum de Síndics de Catalunya que ho avalen, s'hi neguen.
Molts dels drets de ciutadania estan vinculats al padró, com ara la sanitat i l'educació, Les 
persones que no estan empadronades es veuen abocades a la desatenció i a la marginalitat. 
Negar l'accés a la sanitat en època de pandèmia suposa tenir un sector de la població sense 
les mínimes garanties sanitàries.

Fa uns dies sortia a la premsa que el grup de Podemos de Premià denunciava l'Ajuntament 
maresmenc per posar molts entrebancs a l'empadronament, que és justament el que fa el 
govern molletà no permetent l'empadronament sense domicili fix. Quina és la diferència? Que 
a Premià Podemos està a l'oposició i que a Mollet governa en coalició amb el PSC. El poder té 
la virtut de desemmascarar la veritable cara de la gent.

La majoria dels sol·licitants d'empadronament sense domicili fix són persones 
racialitzades i nascudes fora de l'estat espanyol, cosa que denota el caràcter racista 
d'aquesta pràctica vulneradora de la llei del padró.

El partit que es presenta a les eleccions amb un cap de llista que ha estat ministre de 
sanitat nega l'accés a la sanitat pública a centenars de ciutadans i la formació que governa 
amb ell i que en el seu programa inclou la frase “que els municipis impulsin polítiques 
d'empadronament actiu” avala i promou aquestes polítiques excloents.

Des de les plataformes Mollet Acull i Vallès Oriental Vol Acollir mai no deixarem de 
denunciar les polítiques racistes i ens dol que la vulneració de la llei del padró provingui 
de forces que s'autoanomenen progressistes, demostrant que el discurs de la ultradreta 
impregna la vida política i que hi ha molts polítics sense escrúpols que el compren per tal 
d'arribar al poder o mantenir-s'hi.

carles peña de mollet acull / vallès oriental vol acollir

Padró, eleccions i joc polític

a massa temps –anys!- que Cata-
lunya viu en una mena de dia de la 
marmota, mentre les necessitats i 
les urgències de la població crei-

xen any rere any. Des d’abans de la COVID-19 
ja hi havia sectors de població amb molta 
vulnerabilitat, i amb risc de quedar exclosos 
de serveis bàsics: educació, salut, habitatge… 
Amb la COVID-19, l’emergència social es dis-
para i cal actuar decididament i efectivament.

Malauradament, el govern actual que tenim, 
no s'ha preocupat de la ciutadania, dels catalans 
i les catalanes, sinó de la retòrica i la confronta-
ció. I en els darrers mesos, els interessos par-
tidistes i les picabaralles que han portat a una 
inoperància tan palpable que fa por i vergonya. 

Que la desafecció política és una realitat ho 
sabem, i l’escenari actual no ajuda. Desafecció, 
decepció, esgotament, i pandèmia. Un còctel 
procliu per a l’abstenció. Però acudir a les ur-
nes i votar és més necessari que mai. Cal des-
bloquejar per avançar. Les pròximes eleccions 
del 14 de febrer han de ser de canvi. D’obrir 
un nou escenari, i aconseguir una majoria pro-
gressista alternativa al govern actual.

És més necessari que mai posar al centre 
de la política els principis i valors de cohesió i 
justícia social, equitat, igualtat d’oportunitats, 
redistribució de la riquesa, serveis públics forts. 
I això vol dir, enfortir la xarxa de salut pública, 
d’educació pública, blindar serveis assistenci-
als, assegurar ingressos mínims per a les perso-
nes, cap família sense llar, crear llocs de treball 
i enfortir i reconvertir tot el sector d’indústria 

El canvi que Catalunya mereix

F

MARINA  

ESCRIBANO 
MASPONS

Candidata d'en Comú 

Podem del Vallès Oriental

i serveis per a fer-ho possible. I no només això, 
la lluita contra el canvi climàtic, l’aposta per un 
model de societat sostenible ambientalment, 
que té cura dels diferents territoris, que en veu 
la diversitat i les múltiples necessitats.

I aquí m’aturo al nostre Vallès Oriental. Una 
comarca amb més de 400.000 habitants, amb 
assignatures pendents com la recuperació 
del teixit industrial – que passa per l’aposta 
per l’economia verda, la modernització i la 
inversió–  i la necessitat d’una protecció per-
manent en el temps, del seu valuós i extens 
patrimoni natural, sovint amenaçat i menys-
tingut. També reflexionar sobre un altre mo-
del turístic, de qualitat i responsable. Estem 
en un context de crisi sanitària, social i eco-
nòmica, i a la nostra comarca hi està afectant 
també de forma intensa. Davant de la varietat 
de realitats que s’hi viuen, cal escoltar, trepit-
jar territori i cercar solucions i respostes.

Després del 14-F, aspirem a estar al Go-
vern de la Generalitat, per donar-li una sor-
tida progressista a la crisi econòmica, social i 
ecològica que patim. No hi ha massa opcions 
en aquestes eleccions: podem seguir igual, 
amb el desgovern de JxCat i ERC, o un can-
vi que només pot venir de la mà d’un acord 
ampli entre forces progressistes, on En Comú 
Podem siguem decisius. Ho recordava fa uns 
dies la nostra candidata, la Jessica Albiach: 
“Som una força política que va néixer amb 
una convicció ferma:  governar és la manera 
més directa de millorar la vida de la gent". I 
en això estem i estarem En Comú Podem, si 
ens feu confiança. A la comarca i a Catalunya. 
Necessitem la màxima confiança per poder 
fer realitat un nou model de país que compti 
amb tothom. Necessitem la màxima confiança, 
per tenir prou veu per fer possible el canvi que 
Catalunya mereix.

l dia 16 de gener de 2021 Sergi 
Mingote desafiava el K2, el segon 
cim més alt del món. Hi ho feia 
amb un brindis a la vida. El se-
gon cim més alt de la terra va de-

cidir abraçar-lo en la victòria sublim de l’in-
finit. La dignitat humana mereix èxits més 
valuosos, tot i sent-t’ho humanament molt 
les ascensions als vuit mil, perquè les per-
sones són transcendents quan el rellotge de 
la vida amb la bandera del temps marca el 
començament de l’eternitat. Esportivament 
coronà alguns dels cims de la terra més es-
pectaculars i brillants, brillants per en Sergi 
perquè dels seus cims podia recordar l’ex-
cel·lència. Quan en el seu llibre A PULMÓN 
va escriure que “en l’Himalaya, tard o d’hora, 
has d’enfrentar-te al fracàs”, afegint’hi que 
“no dubtava gens que el fracàs és el camí 
que porta a l’èxit”, acceptava que el seu èxit 

E

EL K2 VENÇUT PEL CIM DE LA VIDA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

més gran li atorgaria un fracàs humà. I m’ho 
fa pensar una altra afirmació seva escrivint 
que cap dels seus vuit mils tenia més valor 
que la dignitat humana en el seu treball per 
l’esport inclusiu en favor dels disminuïts 
psíquics. El K2 no l’ha derrotat, la distin-
git amb la corona de llorer dels esportis-
tes olímpics en la cursa transcendent de la 
vida. Sergi Mingote, d’esperit creatiu ens ha 
enviat el poema de la seva vida, signat en 
les rampes del K2. La decisió de l’ascensió 
del KD és un batec del cor que el poeta Joan 
Palau intueix amb aquests versos. “He aco-
llit una petita engruna d’infinit / i l’escolto 
sovint, des de que sento els anys / despos-
seir-me lentament del temps”. L’ascensió a 
un vuit mil des del mirall de futur de la vida 
és una engruna d’infinit. Sergi Mingote ho 
tenia molt clar, era l’artista i el poeta de la 
seva vida.

nceto l’article amb una anècdota 
personal.  Fa uns dies, a mig matí, 
un missatge al mòbil m’anuncia 
la mort de la Trini Milan, amiga, 

col·lega de professió i companya de diverses 
aventures, també de columna mensual en 
aquesta mateixa pàgina fins que va emma-
laltir.  Al cap d’un estona llarga penso amb 
qui he de compartir la notícia i envio una 
missatge a la directora de Som Mollet. Inno-
cent de mi, les xarxes en van plenes des de 
fa hores, la notícia és en portada de les edi-
cions digitals. No podia ser d’altra manera, 
la Trina era una celebritat en el comunicació 
en línia i jo no he passat del Whatsapp. Un 
record permanent per ella.

Valoro molt la innegable utilitat de la infor-
mació immediata però la meva opció encara 
és la premsa en paper, fullejar el diari fent un 
cop d’ull als titulars i llegint els reportatges i 
els articles d’opinió que m’ajuden a modelar 
la meva. Què hi ha a l’actualitat que em sigui 
imprescindible saber a l’instant? No em cal 

E

VIURE A POC A POC

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

ser el primer en res. Admiro la capacitat de 
condensar en una piulada un missatge però 
m’estimo més un text llarg ple de matisos. 
Soc més de discurs reflexiu que d’eslògans 
i fujo de les consignes. Per les expressions 
sintètiques m’agafo a la poesia i per la ficció 
soc addicte a les novel·les. Frueixo dels acu-
dits en qualsevol format i cultivo la ironia. 
M’agraden les converses encara que siguin 
a peu dret o per telèfon, expressar els meus 
pensaments de viva veu o per escrit, com ho 
faig ara. 

En aquesta societat global en què vivim, 
no aspiro a abastar-ho tot, em conformo 
amb el que tinc a prop. Les meves rutines 
passen per Gallecs, per petites botigues 
i parades del mercat més que per grans 
superfícies, fa temps que he renunciat a les 
llargues distàncies. De les tres erres poso 
per davant el reduir i deixo pel final el re-
ciclar. Entre altres utopies veig amb bons 
ulls la sobirania alimentària, l’economia 
circular i l’autoproducció energètica. En-
cara somnio en canviar el món, però sé que 
és difícil. Si volem anar lluny hem d’anar a 
poc a poc.
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700 euros solidarisXerrada virtual de Montse Quesada amb la Lourdes

La Cursa Popular Sant Vicenç va recaptar 

700 euros solidaris pel Banc dels Aliments. 

Durant la setmana passada van inscriure's 

140 persones i van completar la prova 

virtual de 10 km, 112. 

La UD Lourdes va organitzar dimecres una xerrada telemàtica amb una  

jugadora del RCD Espanyol, Montse Quesada. L'esportista, que juga de 

portera, va poder parlar amb jugadors i jugadores de la base del club 

molletà mitjançant una plataforma digital, que va connectar un bon 

grapat d'infants. El club segueix fent sessions virtuals. 

MOLLET / MONTORNÈS. Carmen 

Sánchez, del València Atletisme, 

ha guanyat el Campionat de Cata-

lunya de 400 metres llisos de pista 

coberta, que va tenir lloc el cap de 

setmana al Palau Sant Jordi. L'at-

leta també va penjar-se una sego-

na medalla de plata amb el segon 

millor registre en els 200 metres 

llisos. La velocista molletana era 

un dels caps de cartell del campi-

onat de pista coberta i va marxar 

amb dues medalles, que va acon-

seguir en tan sols una hora.

Primer va ser la de plata amb els 

200 metres llisos amb un registre 

de 24,53 segons, i tot seguit, l'or 

dels 400, amb 55,71 segons. "Vaig 
córrer els 200 una mica insegu-
ra perquè la pista del Sant Jordi 
està deteriorada perquè és la 
que es va fer servir durant el 
Mundial del 1995. Tot i això, em 
vaig quedar a tocar de l'or i em 
va servir per preparar els 400, 
que ja vaig córrer molt més se-
gura", explica Carmen Sánchez, 

que afegeix que la cursa més llar-

ga va tenir estratègia: "És la meva 
prova i vaig estar més segura i 
amb confiança. La marca no va 
ser molt bona, però l'objectiu 
era guanyar i var tirar de tàcti-
ca, que va sortir bé". 

Carmen Sánchez té ara com a 

objectiu lluitar per les medalles 

dels 400 metres llisos del Campi-

ATLETISME  LA MOLLETANA ÉS SEGONA AL CATALÀ DE 200 METRES I CAMPIONA DELS 400

onat d'Espanya, de Madrid. A més, 

té una preparació a consciència 

perquè enguany es preveu la dis-

puta dels Jocs Olímpics de Tòquio, 

i ja la molletana va anar al desem-

bre a una de les concentracions 

del combinat estatal a les Illes Ca-

nàries. Tot i que, ara per ara, vol 

anar pas a pas i el repte més im-

mediat és dissabte amb un relleu 

amb el seu club i dilluns el Mee-

ting Internacional de Catalunya. 

Plata sub-23 de Clara Herráiz
Clara Herráiz, de l'Atlètic Mollet, 

va penjar-se una plata al català 

sub-23 en els 800 metres llisos. 

La velocista va fer un temps de 2 

minuts i 26,62 segons.   jl.r.b.

Carmen Sánchez guanya un 
or i una plata en una hora

c.s.

MEDALLISTA  Carmen Sánchez al Palau Sant Jordi, de Barcelona

Mar Juárez, subcampiona 
catalana dels 20 km marxa

Marxa  QUATRE MEDALLES DE L'ATLETISME MONTORNÈS

MOLLET / MONTORNÈS. Mar Juárez 

va aconseguir el subcampionat de 

Catalunya dels 20 km marxa en 

ruta. La montornesenca, que per-

tany a l'Avinent Manresa, va que-

dar segona al Gran Premi El Ven-

drell, que va tenir lloc diumenge i 

on va reunir els millors marxadors 

de Catalunya. 

Juárez va ser segona amb un 

temps d'1 hora, 36 minuts i 28 se-

gons i va quedar a poc menys d'un 

minut de la dominadora de la mar-

xa catalana, Raquel González, del 

FC Barcelona, que va obtenir el seu 

vuitè títol català. 

Medalles del CA Montornès
L'Atletisme Montornès és un dels 

clubs referents de la marxa cata-

lana i al català va participar amb 

un bon grapat d'atletes. El més 

destacat va ser Izan Ramírez, que 

es va proclamar subcampió de la 

categoria en ruta sub-18 dels 10 

km. També van participar Paula 

Gómez amb un 9è lloc sub-18 dels 

10 km; Sandra Cortès, tercera en 

5 km en més de 40 anys; Maria 

Teresa Juárez, tercera en 5 km en 

més de 45 anys; i Francisco Jesús 

Abellán, segon en 5 km en més de 

45 anys. 

avinent manresa

EN RUTA  Mar Juárez durant la disputa del català de marxa

Ariadna Domínguez, de l'Atletisme 

Montornès, s'ha proclamat subcam-

piona de Catalunya en llançament de 

pes, de 4 kg. L'atleta montornesenca 

va participar en la prova absoluta del 

català del Palau Sant Jordi amb un re-

gistre d'11,18 metres, a més d'un metre 

de la campiona, Laura Redondo (12,71 

metres). Al català sub-23, Domínguez 

també va penjar-se una segona me-

dalla amb l'or en la mateixa categoria i 

el seu company de club,  Israel Ferrón, 

va ser subampió en triple salt. 

ARIADNA DOMÍNGUEZ 
ÉS SUBCAMPIONA

En la prova absoluta també va participar 

la molletana Bea Cantero, que va assolir 

el 6è lloc de la general dels 20 km mar-

xa amb un registre d'1 hora, 50 minuts i 

43 segons. Cantero enguany ha canviat 

de club i ha passat de l'Atlètic Mollet al 

Cornellà Atlètic.

BEA CANTERO 
FITXA PEL CORNELLÀ
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ARXIU
MOLLET. La Copa Catalunya es pre-
veu reprendre el cap de setmana 
del 6 i 7 de març amb un nou ca-
lendari i amb la denominació de 
Campionat d'Espanya de la Prime-
ra Divisió. Ho ha publicat la Fede-
ració Catalana de Basquetbol, que 
també preveu reactivar les catego-
ries de promoció el cap de setma-
na del 13 i 14 de març. 

A Copa Catalunya hi ha dos 
equips molletans que han pres 
decisions diferents per afrontar 
la temporada 2020-2021. Mentre 
el Recanvis Gaudí Mollet B ja ha 
començat a entrenar per prepa-
rar el debut, l'Escola Sant Gervasi 
no competirà. "El motiu és la si-

tuació sanitària. Nosaltres som 

una escola i quan els sèniors 

marxen d'entrenar a la nit, als 

matins hi ha unes 1.500 famílies 

que entren. No volem córrer cap 

risc, si això no surt bé. No tenim 

por, però sí que tenim molt res-

pecte i volem guardar la salut 

dels jugadors, alumnes i famí-

BÀSQUET | Copa L'EQUIP COL·LEGIAL DECIDEIX NO FER LA INSCRIPCIÓ I EL MOLLET B ES PREPARA PER A L'INICI DE LA LLIGA AL MARÇ

La nova Copa Catalunya amb el Recanvis 
Gaudí B i sense l'Escola Sant Gervasi

lies", explica un dels responsables 
del bàsquet de l'Escola Sant Gerva-
si, Carles Paredes, qui afegeix: "No 

posarem per davant l'esport a la 

salut de les persones". 
El filial del CB Mollet està al 

grup 4 de la Copa Catalunya i a la 

EN JOC  Un derbi de la temporada passada entre els dos equips

Alèxia Putellas fa el seu gol 
cent a la Lliga contra el Madrid

FUTBOL ÉS LA SEGONA MÀXIMA GOLEJADORA DEL FC BARCELONA

MOLLET. La molletana Alèxia Pute-
llas ha marcat ja cent gols amb el 
FC Barcelona a la Primera Divisió 
espanyola. La futbolista segueix 
fent història de blaugrana i ja ha 
establert una nova xifra rodona, 
que va aconseguir amb un gran 
xut fora de l'àrea en el clàssic con-
tra el Reial Madrid, que va tenir 
lloc diumenge. Putellas va marcar 

l'1 a 0 i, finalment, el Barça va aca-
bar guanyant per 4 a 1.

El gol cent de Putellas també su-
posa el seu gol 127 en la suma de 
totes les competicions amb el Bar-
ça i ja és la segona màxima goleja-
dora històrica del club barceloní. 
Només és superada per l'atacant 
i companya Jenni Hermosos, que 
suma 130.  

primera jornada del 6 i 7 de març 
té setmana de descans. El seu 
primer partit tindrà lloc el 13 de 
març a la pista del Santfeliuenc. 
La resta d'equips del grup molle-
tà són el Ripollet, el Cerdanyola 
i el Cermasa de l'Hospitalet. La 

categoria enguany no patirà cap 
descens i comptarà amb un total 
de 26 equips, que articularan els 
5 grups que configuren la denomi-
nada Fase d'Ascens de la competi-
ció catalana a la Lliga d'EBA. 

El primer classificat de cadas-
cun dels grups més els tres mi-
llors segons classificats atansaran 
la Final a Vuit, que es disputarà 
a partit únic, el 6 de juny. Les se-
mifinals de la Final a Quatre es-
tan programades pel 12 de juny 
mentre que la gran final arribarà 
el següent diumenge, 13 de juny. 
Aquesta temporada no hi hau-
rà cap descens al Campionat de 
Catalunya de Primera Categoria. 
 
Fitxatge del CB Mollet
L'equip d'Àlex Coma i Josep Maria 
Marsà ha informat que just aques-
ta setmana han incorporat l'escor-
ta de 26 anys, Isahia Willis, que és 
nord-americà, però que està es-
tablert a Catalunya. L'equip ja ha 
reprès els entrenaments.   jl.r.b.

MOLLET. El DM Group Mollet ha 
incorporat el base Xavi Assalit, de 
25 anys, que va ser una de les jo-
ves promeses del Joventut de Ba-
dalona en categories inferiors. El 
jugador barceloní, tot i la seva jo-
ventut, té una àmplia experiència i 
amb només 18 anys ja va debutar 
a l'ACB el curs 2013-2014 amb el 
Guipúzcoa Basket i el mateix curs 
va estar a la Leb Plata amb l'Azpei-
tia Azkoitia. Fins i tot, va guanyar 
el bronze del Campionat d'Europa 
sub-18 amb Espanya. 

En els darrers anys, va tornar a 
Catalunya i va estar vinculat amb 
el CB Roser i va poder celebrar 
l'ascens a la Lliga d'EBA. 

 
Mollet contra Lliçà d'Amunt
El Mollet visitarà dissabte la pista 
del Lliçà d'Amunt amb l'objectiu 
de sumar la sisena victòria segui-
da. Els de Lliçà ocupen l'antepe-
núltim lloc amb dues victòries i al 
partit de la primera volta va posar 
en problemes als molletans, tot i 
que la victòria va ser pels de Mar-
sà per 58 a 51. El conjunt molletà 
iniciarà la segona volta amb un 
partit pendent encara de la prime-
ra contra el Quart. 

Lliga EBA 

El DM Group fitxa 

Xavi Assalit, amb 

experiència ACB

XAVI ASSALIT

CB MOLLET

La Concòrdia lidera en solitari 
la Segona Divisió espanyola

FUTBOL SALA | Segona Divisió DISSABTE REP EL CASTELLDEFELS

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
és líder en solitari del grup 2A 
de la Segona Divisió espanyola. 
Les llagsotenques van defensar el 
seu lideratge en guanyar dissabte 
l'AECS de l'Hospitalet, per 4 a 0. 

L'equip dirigit per Javier Ruiz 
porta una dinàmica impecable 
i se situa líder en soitari amb 23 
punts, seguit de l'Eixample, amb 

22, el CN Caldes, amb 20, i el FS 
Castelldefels, amb 19. El pròxim 
rival de les llagostenques serà 
l'equip del Biax Llobregat, dissab-
te a casa a les 17.30 h. 

 
Marta Coll, fitxatge
L'euqip llagsotenc s'ha reforçat 
amb Marta Coll, que ha jugat fins 
ara a la Divisió d'Honor. 
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CAMINADA  

Caminada virtual 
contra el càncer 
diumenge a Parets

PARETS. Parets Contra el Càncer 

organitza una caminada virtual 

amb l’objectiu de recaptar fons 

per ajudar a les persones que llui-

ten contra aquesta malaltia i a les 

seves famílies. En aquesta jornada, 

que tindrà lloc diumenge, els par-

ticipants poden fer la caminada de 

forma individual amb la samarre-

ta, que podran adquirir a l’adreça 

www.stadesport.com i fer-se foto-

grafies o vídeos amb l’etiqueta de 

l’entitat #paretscontraelcancer. 

Les imatges es compartiran a les 

xarxes socials de Parets Contra 

el Càncer. La samarreta, amb un 

donatiu mínim de 5 euros, també 

es pot adquirir presencialment 

a l’equipament de la COREFO els 

dilluns i dimarts de 15.30 a 19 h, 

i els dimecres i dijous de 15.30 a 

18 h. A més, el dia de la caminada, 

de 9.30 a 12.30 h, hi haurà un es-

tand a l’exterior del Poliesportiu 

Municipal Joaquim Rodríguez per 

a totes les persones que vulguin 

fer les inscripcions presencials i 

adquirir la samarreta.  

MONTORNÈS. L'Ajuntament de 

Montornès i el CB Vila de Mon-

tornès han mostrat discrepàncies 

per l'ús de la pista exterior polies-

portiva de l'Institut Vinyes Velles. 

L'entitat montornesenca va uti-

litzar la pista dilluns i posterior-

ment l'administració pública va 

recordar a l'entitat en un comuni-

cat que no podien fer-ne ús. 

L'administració ha prohibit l'ús 

de la pista exterior del Vinyes Ve-

lles en l'esctit. "Sou coneixedors 

de la impossibilitat de fer ús 

de les pistes esportives esco-

lars, atès que resten expressa-

ment prohibides les activitats 

extraescolars organitzades pel 

propi centre i ampes", diu el co-

municat de l'Ajuntament. A més, 

l'administració afegeix que "estu-

dia possibles alternatives, però 

sempre prioritzant la salut".  

"Nosaltres vam sol·licitar fer 

ús d'espais exteriors fins a dues 

vegades i no vam rebre cap co-

municat oficial per banda de 

CB Vila

BÀSQUET  EL PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL DEMANA A L'ALCALDE UNA SOLUCIÓ PER A L'ENTITAT

Polèmica amb l'Ajuntament per l'ús que 
fa el CB Vila de la pista del Vinyes Velles

l'Ajuntament", assegura el presi-

dent del CB Vila de Montornès, 

Xavi Espín, que explica que des 

de dimarts ja no fan ús de la pis-

ta exterior del Vinyes Velles, però 

sí que ho fan de la resta d'espais 

exteriors del municipi amb ciste-

lla de bàsquet: "Nosaltres vam 

entrar al Vinyes Velles perquè 

fa anys que està oberta la porta, 

ara l'han tancada, però tothom 

podia entrar i fer-ne ús".

La federació vol una solució
A més, el CB Vila de Montornès 

s'ha posat en contacte amb la Se-

cretaria General de l'Esport, la 

Unió de Federacions Esportives 

de Catalunya i la Federació Cata-

lana de Bàsquet, que assessoren 

l'entitat per seguir les instruc-

cions del Procicat. El president 

de l'ens federatiu de bàsquet, 

Ferran Aril, li va enviar dijous 

una carta a l'alcalde José Monte-

ro, demanant una solució perquè 

"els efectes de la mateixa estan 

sent i creant un greuge molt im-

portant pels esportistes del CB 

Montornès", diu Aril. 

A tot això, Ferran Aril informa 

l'alcalde de Montornès que "hem 

sabut que tots els ajuntaments 

del Vallès Oriental estan facili-

tant i permetent la realització 

d'entrenaments (dins les res-

triccions permeses: a l'aire lliu-

re, grups reduïts, complinta mb 

els protocols establerts de Salut 

i el Procicat)" i el president cata-

là posa com a exemple la política 

en l'àmbit esportiu que porta la 

ciutat de Granollers.  jl.r.b.

ENTRENANT  Dilluns una sessió del CB Vila al Vinyes Velles



dv, 5 febrer 202122

CULTURA

Nova convocatòria d’arts visuals i musicals Feminartist

L’Ajuntament de Mollet obre la convocatòria per a l’exposició col·lectiva del 8 de març al 

CIRD Joana Barcala. S’adreça a les artistes dones del Vallès Oriental, majors de 16 anys, 

que tractin temàtiques relacionades amb la dona amb peces audiovisuals o musicals. Es 

poden enviar fons al 25 de febrer un màxim de 2 propostes per artista o col·lectiu, d’una 

durada màxima de 5 minuts, a través d'un wetransfer a cirdjoanabarcala@molletvalles.cat.

'Monroe-Lamarr', a Can Rajoler

El teatre Can Rajoler de Parets acull aquest 

diumenge (18.30 h) l'obra Monroe-Lamarr, 

interpretada per Elisabet Casanovas, Laura 

Conejero, que reproduiran la trobada secreta del 

1962 entre Marilyn Monroe i Hedy Lamarr.

La paretana Anna Moragriega, 

nominada als Premis Gaudí

PARETS. Els Premis Gaudí han no-

minat el curtmetratge Ni oblit ni 

perdó, del qual n'ha estat directo-

ra de producció la paretana Anna 

Moragriega. El film –que es pot 

veure a Filmin– ha estat el projecte 

de final de carrera de Moragriega a 

l’Escola Superior de Cinema i Au-

diovisuals de Catalunya (ESCAC) 

i ha estat dirigit per Jordi Boquet. 

Tot plegat es basa en la història 

del Guillem Agulló, qui va ser as-

sassinat el 1993, però en aquest 

cas se situa en el punt de vista de 

la seva germana, la Betlem Agulló, 

13 anys després de l'assassinat. En 

aquest sentit, la paretana explica 

que es mostren les contradicci-

ons de la Betlem: "Per un cantó, 

vol seguir amb la lluita política; 

i per l'altre cantó, encara hi ha 

molt dolor a la família per la 

pèrdua del seu germà". De fet, 

"la família segueix rebent ame-

naces i hi ha la sensació que no 

ha acabat la lluita. Encara que 

hagin passat els anys, la me-

mòria del seu germà segueix 

molt viva", assenyala Moragrie-

ga. També explica que han tingut 

"molt suport de la família", de 

qui assegura que "han sigut molt 

receptius per poder aixecar el 

projecte" i que els han mostrat la 

seva satisfacció pel resultat.

'La lluita continua'
Ni oblit ni perdó està inclòs dins 

de La lluita continua, que compta, 

entre d'altres, amb el llargmetrat-

ge La mort de Guillem, dirigit per 

Carlos Marques-Marcet i produït, 

entre d'altres, per Batabat (de la 

cooperativa Som*), i que també 

està nominat als Premis Gaudí a 

millor pel·lícula per a televisió.

Moragriega explica que "en una 

de les primeres visites a la famí-

lia del Guillem, vam saber que 

s'estava fent el projecte de La 

lluita continua". La paretana i el 

director ja coneixien alguns dels 

productors de la pel·lícula que es-

tava prevista realitzar-se, així que 

aviat van sumar-se a la iniciativa.

El curt es va començar a rodar el 

gener del 2019 i va estar enllestit el 

juliol. Des d'aleshores han recorre-

gut festivals cinematogràfics com 

l’internacional de Huesca, el Cine-

maJove de València o el D’A Film 

Festival de Barcelona, entre altres.

Amb la recent nominació, Mo-

ragriega es mostra contenta i as-

segura que "és un honor, perquè 

als Gaudí hi ha molta gent que 

porta molts anys a la indústria i 

a qui admirem".

Després d'aquest exitós procés, 

la paretana explica que voldria se-

guir "produint cinema que tingui 

un vessant social".  sergio carrillo

CINEMA  MORAGRIEGA HA ESTAT LA DIRECTORA DE PRODUCCIÓ DEL CURT 'NI OBLIT NI PERDÓ'

'NI OBLIT NI PERDÓ'  'Frame' del curtmetratge produït per Moragriega

escac films

En Carnestoltes es 
presenta a les eleccions
MOLLET. "En vistes que el TSJ ha 

decidit convocar les eleccions el 

dia de Carnaval, la Comissió Ma-

nyó ha fet una crida a les comis-

sions carnavalesques d’arreu de 

Catalunya per valorar aquesta 

intromissió i, reunides d’urgèn-

cia a la plaça major de Sant Este-

ve de les Roures, han decidit im-

pulsar una candidatura conjunta 

al Parlament de Catalunya". Així 

arrenca el darrer comunicat de la 

Comissió Manyó, en què expliquen 

l'activitat carnavalesca que hi hau-

rà a Mollet els pròxims dies, marca-

da amb un toc polític.

Ja que les autoritats locals han 

decidit confinar el Carnestoltes, el 

senyor de la gresca, en la seva qua-

litat de líder i cap de llista, es mourà 

més enllà dels límits municipals. La 

campanya electoral a Mollet del Va-

llès anirà a càrrec d’en Manyó que, 

amb totes les mesures higièniques i 

de distància social, farà aparició als 

llocs habituals en les dates de cos-

tum assenyalades. A banda d'això, 

aquest diumenge tindrà lloc el Ver-

mut del Barraló amb barret. La Co-

missió Manyó convida la ciutadania 

a "seure a alguna terrassa a pren-

dre unes patatones fregides, oli-

ves i escopinyes, regades amb el 

que us vingui de gust, sense obli-

dar de posar-vos un barret". Amb 

tot, demanen penjar les fotografies

–amb mascareta, barret i mantó– 

a les xarxes socials i etiquetar en

@manyodemollet.

Un pregó virtual
Com que el Carnaval no es podrà fer 

enguany a l’espai públic, l'Ajunta-

ment promourà i emetrà diverses 

accions carnavalesques tradicio-

nals a través de les xarxes socials, 

com el Ball del Barraló, la Compar-

sa d’en Carnestoltes i la Comparsa 

dels Poders, la visita a les escoles 

d’en Carnestoltes acompanyat d’en 

Pep Callau i els Pepsicolen, entre 

d'altres. Vallès Visió, a més, emetrà 

el pregó (7 de febrer a les 12.30 h) 

i el judici d’en Carnestoltes (14 de 

febrer a les 19 h).

Contingut en línia, a Montornès
Montornès també aposta per ce-

lebrar el Carnaval amb continguts 

a les xarxes socials. La Comparsa 

de Carnestoltes i Bou de Montor-

nès del Vallès donarà a conèixer 

aquests dies els personatges del 

carnaval local, a través d'històries 

i vídeos que penjaran i que es po-

dran trobar cercant l'etiqueta #car-

navalmontornes21. 

POPULAR  LAMENTEN LA "INTROMISSIÓ" PROVOCADA PEL TSJ

CARTELL ELECTORAL

Les biblioteques de Parets han preparat 

tot un seguit d’activitats amb motiu 

de les festes de Carnaval d’enguany. 

La Biblioteca Can Rajoler proposa una 

comparsa virtual que es farà a través 

de les xarxes socials del centre. Per 

participar cal recollir a l’equipament la 

bossa amb els materials i les instruccions, 

elaborar la màscara tal com s’indica, 

i fer-se una foto que s’haurà d’enviar 

per correu electrònic a l’adreça biblio.

canrajoler@parets.cat, abans del 10 de 

febrer. Pel que fa a la Biblioteca Infantil 

i Juvenil Can Butjosa, el pròxim 11 de 

febrer es farà una hora del conte virtual 

dedicada al Carnestoltes. Per rebre 

l’enllaç que permetrà accedir a l’activitat 

cal apuntar-s’hi prèviament per telèfon 

al 93 562 23 53, per correu electrònic 

a bibut@parets.cat, presencialment 

al taulell o a través de la pàgina web 

bibliotecacanbutjosa.cat.

A banda d'això, dimarts 9 i divendres 12 

de febrer el Rei Carnestoltes visitarà els 

centres escolars de Parets, acompanyat 

del grup Artristras Teatre.

LES BIBLIOTEQUES 
PARETANES, ACTIVES

a.m.

ANNA MORAGRIEGA

dissabte 6

diumenge 7

divendres 5

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

Una pertorbació situada al 

sud de la península, ens 

enviarà del SE, amb molts 

núvols però poca pluja, i 

temperatures semblants a 

les d’ahir.

El front associat a la per-

torbació creuarà el país, 

amb molts núvols, i pro-

vocant que la temperatura 

comenci a baixar.

Després del pas del front, 

el vent girarà  a NW, la 

temperatura continuarà 

baixant,  en un dia gris i 

amb ruixats.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 28 20ºC 6ºC 14ºC - 13 km/h SSW

DIVENDRES, 29 22ºC 9ºC 18ºC - 34 km/h WSW

DISSABTE, 30 19ºC 8ºC 15ºC - 47 km/h W

DIUMENGE, 31 18ºC 8ºC 16ºC - 29 km/h W

DILLUNS, 1 20ºC 11ºC 18ºC 0,4 45 km/h W

DIMARTS, 2 21ºC 7ºC 18ºC - 23 km/h WSW

DIMECRES, 3 21ºC 10ºC 18ºC - 29 km/h W

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

d'espectacles Montornès Aixeca el 

Teló retorna als espais culturals 

del municipi amb cinc muntat-

ges que es podran veure al Teatre 

Margarida Xirgu i l'Espai Cultural 

Montbarri entre els mesos de fe-

brer i març.

Després d'haver hagut de mo-

dificar en diverses ocasions el 

calendari del darrer trimestre 

de l'any, a causa de la pandèmia, 

la programació d'espectacles es 

reprèn amb propostes familiars, 

però també teatre adult, social i 

compromès.

Les entrades s'aniran posant a 

la venda o reserva, de forma es-

glaonada al portal entrades.mon-

tornes.cat. Des de l'Ajuntament 

recorden que la programació 

Montornès Aixeca el Teló manté 

l'aposta per la #CulturaSegura 

amb totes les mesures de segu-

retat i higiene dictades per les 

autoritats sanitàries (distància, 

accessos i higiene) per tal que 

els espectacles siguin del tot se-

gurs. Les entrades i sortides es 

faran de manera esglaonada, per 

la qual cosa es recomana al públic 

arribar al teatre amb antelació. 

També es recomana acudir als 

espectacles amb l’entrada descar-

regada al mòbil, per evitar l’ús i 

contacte amb el paper.  i

Cinc propostes a 'Montornès Aixeca el Teló'
PROGRAMACIÓ 'MONTORNÈS AIXECA EL TELÓ'

        LES COSES EXCEPCIONALS
interpretat per Leticia Dolera –Margarida
Xirgu, dissabte 27 de març a les 19 h–
Després de voltar arreu del món l'obra escrita per 
Duncan Macmillan (Every brilliant thing), arribarà a 
Montornès per commemorar el Dia Internacional del 
Teatre. Es tracta d'una comèdia teatral sobre allò que 
estem disposats a fer per aquells que estimem i que 
està produïda pel Terrat i per Sixto Paz Produccions. 

REBOTA, REBOTA Y EN TU CARA 
EXPLOTA d'Agnés Mateus i Quim 

Tarrida –Margarida Xirgu, dissabte
13 de març a les 19 h–

Espectacle de denúncia per començar 
a dir les coses pel seu nom, per vèncer 

la por i que presenta una reflexió 
descarnada sobre la violència de gènere 
i la passivitat social. Clarament contra els 

tabús contemporanis i la hipocresia.

        LO NUESTRO dirigit per Mercè
Vila Godoy –Margarida Xirgu, 
dissabte 27 de febrer a les 19 h–
Obra de teatre que parteix d'una nit de 
Cap d'Any en família, en què els Guerrero 
Fernández esperen que canviï la seva sort.

ESPECTACLES  EL TEATRE MARGARIDA XIRGU I L'ESPAI CULTURAL MONTBARRI ACOLLIRAN LA NOVA PROGRAMACIÓ ENTRE ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ

EL PEQUEÑO PONI
escrit per Paco Bezerra –Montbarri, 

dissabte 20 de març a les 19 h –
Aquesta obra basada en diversos casos

reals parla de l’assetjament escolar i acaba
sent un al·legat en favor de la llibertat. També 

és una proclama que recorda que nosaltres no 
significa nosaltres els iguals, sinó nosaltres els 

diferents: nos-altres = jo i els altres. 

CUAC!
companyia Txo! –Montbarri, diumenge 

7 de febrer a les 10.30 i a les 12.30 h–
Espectacle de titelles per a la petita infància 

amb una tendra i festiva sensibilitat.

MOLLET. El molletà Jordi Palacios 

ha estat un dels dotze finalistes de 

la tercera edició del Concurso Na-

cional de Pintores Distinguidos de 

Automoción.

Palacios, del taller Folgado 

Plancha y Pintura de Santa Maria 

de Palautordera va presentar tres 

treballs: un Seat 600, un Renault 

11 i un Ferrari F355 Spider. El ju-

rat es va quedar amb el pintat del 

vehicle de la marca italiana, al qual 

va premiar incloent les imatges 

d'aquest Ferrari de l'any 1998 al 

calendari elaborat amb la dotzena 

de finalistes. El mes d'octubre és el 

mes en què surt l'obra de Palacios 

i precisament era el passat octu-

bre quan el molletà hauria d'haver 

assistit a Madrid per participar en 

aquest concurs d'abast estatal, on 

s'hauria d'haver enfrontat a la res-

ta de finalistes amb diverses pro-

ves tant teòriques com pràctiques 

de l'art de pintar cotxes. La pandè-

mia, però, ha ajornat la celebració 

d'aquesta cita i a hores d'ara enca-

ra no hi té cap data fixada.

En un vídeo publicat pels orga-

nitzadors del certament, Jordi Pa-

lacios assegurava sentir-se "molt 

content i molt il·lusionat" per 

aquest premi, afegint-hi que "és 

molt gratificant, ja que el nivell 

dels concursants i dels treballs 

ha estat molt bo". Palacios tam-

bé ha explicat a aquest mitjà que 

presentar-s'hi era "un repte per-

sonal" i que haver estat un dels es-

collits és "una gran satisfacció".

De petit ja es pintava les bicis
Un grup de Facebook amb com-

panys del sector dels tallers va ser 

l'origen de la participació del molle-

tà en aquest certamen. Arran d'una 

publicació, Palacios es va plantejar 

participar-hi en l'edició passada. 

AUTOMOCIÓ  JORDI PALACIOS PROTAGONITZA EL MES D'OCTUBRE DEL CONCURSO NACIONAL DE PINTORES DISTINGUIDOS DE AUTOMOCIÓN, AMB EL PINTAT DEL FERRARI

j.p.

FERRARI F355 SPIDER  L'obra premiada de Palacios durant l'execució

j.p.

JORDI PALACIOS

Un pintor de cotxes molletà, 
distingit en un concurs nacional

Tanmateix, quan ho va veure li 

mancava poc temps per executar la 

tasca. Va pensar, però, en presentar 

imatges d'un Ford Fiesta que havia 

pintat i que el seu acabat havia agra-

dat molt a qui l'havia pogut gaudir. 

Tanmateix, un dels requisits del 

certamen és precisament que l'obra 

no estigui publicada enlloc. Així 

que es va preparar amb temps per 

a l'edició d'enguany, en la qual as-

segura que li hagués fet més il·lusió 

que s'endugués el premi el Renault 

11 o el Seat 600. D'aquest últim diu 

que el client li va portar directa-

ment del desballestador. 

Palacios explica que és la primera 

vegada que es presenta a un certa-

men d'aquest estil i assevera que 

pintar vehicles és una vocació que té 

des de sempre: "De petit ja em pin-

tava les meves bicicletes".  s.c.
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