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UN ANY DE PANDÈMIA

BAIX VALLÈS. Mollet i els municipis 
del Baix Vallès han estat especial-
ment castigats per la pandèmia de 
coronavirus que, fa tot just un any, 
arribava al territori. El 10 de març 
de 2020, el Departament de Salut 
de la Generalitat donava a conèi-
xer el primer cas de Covid-19 al 
Baix Vallès, un home de 77 anys 
usuari del Casal de Mollet. 

S’obrien uns mesos que han 
deixat petjada en el territori 
baixvallesà després d’un dur con-
finament, que ha passat factura 
social i econòmica: hi ha hagut 
9.772 infectats; 371 defuncions, 
de les quals el 44% a residències 
de gent gran; l'atur s'ha enfilat per 
sobre els 8.500 desocupats –gai-
rebé la meitat sense cap tipus de 
prestació–; i, fins al tercer trimes-
tre s'havia destruït a l'entorn d'un 
6% del teixit empresarial.   

Emergència sanitària i social
L'arribada d'un virus descone-
gut va desbordar ràpidament els 
centres sanitaris. A l'Hospital de 
Mollet, com a la resta del país, la 
primera onada, concentrada entre 
els mesos de març i abril, va ser 
la més dura. Després d'un primer 
degoteig de casos positius a prin-
cipis de març, cap a mitjans de 
mes els contagis es disparaven i, 
només a la ciutat de Mollet, el 23 
de març, se'n detectaven 34 casos. 
Amb tot, de tota la sèrie, la jornada 
amb més casos positius registrats 
va ser el 2 de novembre –durant 

La Covid deixa 371 morts en un any

UN ANY DEL VIRUS AL BAIX VALLÈS. Dades sanitàries

MOLLET
Casos positius: 

4.048
Taxa* 774

PARETS
Casos positius: 1.239

Taxa* 667

MONTORNÈS
Casos positius: 1.028

Taxa* 625

MONTMELÓ
Casos positius: 435

Taxa* 484

SANT FOST
Casos positius: 712

Taxa* 795

LA LLAGOSTA
Casos positius: 754

Taxa* 544

*Taxa estandarditzada de 

positius per 10.000 habitants

El mapa mostra el nombre de casos acumulats per 

municipi des del març fins a aquesta setmana

FONT: Departament de Salut i Hospital de Mollet. Dades 

des de l'1 de març de 2020 fins al 10 de març de 2021

Des de l'inici de la pandèmia, Salut ha comptabilitzat gairebé 10.000 casos positius de coronavirus al Baix Vallès

Un centenar de sanitaris es con-
centraven dimecres davant les 
portes de l'Hospital de Mollet per 
reclamar millores laborals. Sis sin-
dicats - USOC, Infermeres de Cata-
lunya, CATAC-CTS-IAC, CGT, COS i 
PSI Lluitem- convocaven aquesta 
vaga en tots els centres de salut 
de Catalunya. Estem Fartes era el 
lema que escollien els sindicats 
per celebrar la vaga, unes recla-
macions que arriben tot just quan 
fa un any de l'inici de la pandè-
mia: "És una vaga sanitària molt 
necessària. Estem molt fartes i 
hem estat sotmeses a  una pres-
sió assistencial molt gran, ja 
no per la Covid, que al �inal ha 
estat el que ha destapat el tap 

de l'ampolla de tota aquesta si-
tuació. Portem molts anys amb 
molta precarietat laboral, amb 
contractes temporals del 50% 
que fan que la gent no pugui te-
nir una vida personal", exposa-
va la Sílvia Casellas, delegada del 
comitè per CATAC-CTS-IAC i infer-
mera des de fa més de 20 anys de 
l'àrea quirúrgica de l'Hospital.

Per a Miguel Ángel Ruiz, secreta-
ri general del sindicat USOC,  "toca 
que l'administració es posi les pi-
les i destini recursos als treballa-
dors de la sanitat que estem prou 
cremats. Reclamem una única sa-
nitat", deia Ruiz, qui explicava que 
"ara és el moment de començar 
a negociar", ja que el 31 de desem-

bre de l'any passat va �inalitzar el 
conveni, que ara està prorrogat.

"Mai és el moment de fer una 
vaga, sobretot sanitària, perquè 
sobre nosaltres sempre està la 
llosa que abandonem els paci-
ents, però en algun moment ens 
hem d'aturar i fer les nostres 
reivindicacions, perquè si nosal-
tres no tenim salut, si no podem 
donar la qualitat assistencial que 
volem, repercutirà en les perso-
nes que venen a visitar-se. És ara 
el moment", afegia Casellas.

Les demandes dels sanitaris
Entre les reivindicacions, els sa-
nitaris reclamen millorar els sa-
laris, així com la temporalitat 

La pandèmia atia la demanda de 
millores laborals dels sanitaris
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Casos positius: 68
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la segona onada, quan ja es feien 
moltes més proves diagnòstiques.

Aquelles primeres tres setma-
nes de la primavera van ser les 
més dures: "No hi havia prou 
mans, perquè atendre malalts 
de Covid suposa res de fami-
liars, tot és sol, tot és doble, tre-

ballar amb equips de protecció 
és molt lent i costós...", explica 
el doctor Jaume Duran, director 
general de la Fundació Sanitària 
Mollet (vegeu l'entrevista a la pà-

gina 4). 
A nivell sanitari, l'esperança de 

la vacuna arribava al Baix Vallès el 

dia 5 de gener de 2021, amb l'inici 
de la campanya de vacunació. Una 
àvia de 101 anys, la Gràcia Valen-
cia, era la primera persona vacu-
nada contra la Covid-19 al Vallès 
Oriental i, a hores d'ara, la xifra 
de vacunats de la primera dosi al 
Baix Vallès supera els 10.000.

Però més enllà de les dades sa-
nitàries, la pandèmia ha deixat 
xifres preocupants de persones i 
famílies que s'han trobat en una 
situació límit. "Entre març i abril 
les atencions que vam fer des 
de Càritas van créixer un 50% 
i en concret el Banc d'Aliments 

anna mir

CONCENTRATS Un centenar de professionals davant l'Hospital dimecres

dels contractes i les ràtios d'in-
fermeria, les quals asseguren que 
són de les més baixes d'Europa. 
Per altra banda, també sol·liciten 
jubilacions anticipades similars 
a les dels cossos de policia o de 
bombers: "És una professió amb 
molt d'estrès i no ens veiem 

treballant �ins als 65 anys a ple 
rendiment com qualsevol altra 
professió", reivindicava la dele-
gada de CATAC-CTS-IAC.

La concentració davant l'Hospi-
tal va comptar amb el suport de la 
Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès.  ❉ anna mir
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Restriccions

El Procicat ha decidit aixecar el con-
finament comarcal per a les bombo-
lles de convivència a partir del proper 
dilluns i el comerç no essencial podrà 
obrir els caps de setmana. La conse-
llera de Salut, Alba Vergés, explicava 
aquest dijous que s'ampliarà a 800 
metres quadrats la superfície de venda 
en els grans establiments. També reo-
briran a partir de dilluns les sales de 
joc amb un aforament limitat.

Pel que fa a l'esport, es reprenen 
les competicions esportives de me-
nors de 16 anys i també es permet el 
públic en aquelles que tinguin seient 
preassignat, a excepció de les com-
peticions estatals i internacionals. 
Aquesta nova resolució té una durada 
de 14 dies, però Vergés ha dit que és 
una situació que es vol mantenir més 
enllà d'aquesta data.

EL PROCICAT AIXECA 
EL CONFINAMENT 
COMARCAL DILLUNS

va pujar un 22%", explica Teresa 

Securun, de Càritas Mollet. En 

concret, el mes d'abril de 2019 es 

van atendre 53 famílies i a l'abril 

de 2020, en van ser 128. Un cop 

passat aquell pic de demandes 

d'ajuda, la situació s'ha anat esta-

bilitzant i, globalment, els usuaris 

atesos –la majoria veïns sense 

papers– han crescut un 10%. Una 

situació similar han trobat a Creu 

Roja, on els beneficiaris dels dife-

rents ajuts –principalment de lots 

d'aliments i productes d'higiene, 

han crescut un 68%.

Per donar resposta a aquestes si-

tuacions de vulnerabilitat, els ajun-

taments baixvallesans van disse-

nyar plans per fer front als efectes 

de la crisi de la Covid, amb recursos 

per a ajudes directes i també indi-

rectes amb l'exempció d'impostos, 

que en conjunt han superat els 3 

milions d'euros.  laura ortiz

Els sanitaris han estat al peu del 

canó per combatre la pandèmia 

durant tot aquest any. Els múltiples 

homenatges que han rebut aquests 

mesos tant a l'inici per part de la 

ciutadania amb aplaudiments com 

posteriorment per part d'entitats i 

institucions, són només una petita 

mostra de la seva rellevància. Ells 

han combatut la Covid, han tingut 

cura dels malalts, han afrontat si-

tuacions del tot delicades i espino-

ses, i, evidentment, també n'hi ha 

hagut que s'han contagiat i que han 

patit les conseqüències d'aquesta 

malaltia que va fer aturar el món 

ara fa un any.

En Giancarlo és metge adjunt 

d'Urgències a l'Hospital de Mollet i, 

a més de doctor, va ser un dels pri-

mers pacients ingressats per Covid 

al centre. Creu que es va contagiar 

amb tota probabilitat a la feina. 

"El contacte diari esdevenia un 

factor de risc, més encara en un 

escenari tan caòtic com el de la 

primera onada", diu.

Durant tota una setmana va 

presentar febres molt altes i final-

ment va haver de ser hospitalit-

zat, 24 hores a la unitat de semi-

crítics i després sis dies en planta. 

Ser de les primeres persones con-

tagiades va fer que ho visqués 

tot amb molta incertesa, dubtes i 

pors, com a metge i com a ciutadà. 

"Tot el que passava i vivia em 

feia preguntar-me si jo podria 

superar la malaltia i això em va 

generar la por natural que tots 

hem sentit", explica el Giancarlo. 

Un any després té seqüeles físi-

ques i respiratòries que han anat 

disminuint "però que hi són". 

Amb tot, després de tot el que han 

passat molts dels seus pacients i 

les famílies que han perdut éssers 

estimats opina que les seves se-

qüeles "no són res. Ser aquí és 

un privilegi i ho agraeixo".

L'Elisabeth és infermera de la 

unitat de semicrítics de l'hospital 

molletà i assegura que està "can-

sada però decidida a continuar". 

En aquest any ha viscut "situaci-

ons molt estressants" i una "in-

certesa continuada on no veus 

un final pròxim". Tanmateix, si 

hi pot destacar algun punt que 

no sigui negatiu, diu que "a nivell 

laboral ha estat un any d'enri-

quiment professional i on tenir 

cura en tota la seva dimensió ha 

estat més present que mai".

En tots aquests mesos, la forma 

d'afrontar la malaltia ha evoluci-

onat molt, però "passada la pri-

mera onada, amb més conei-

xement de la malaltia, menys 

pressió assistencial i els recur-

sos material i humans mitjana-

ment assegurats, la forma de 

tractar a la persona ha canvi-

at", explica la infermera.

Un dels primers pacients de 

l'Hospital va ser en Giancarlo, 

qui va ser atès pels seus mateixos 

companys de feina, a qui agraeix 

no només l'assistència sinó el su-

port emocional. "Els estic molt 

agraït, em feien sentir com a 

casa, protegit i molt ben cui-

dat. Sentia que tots érem part 

de la lluita, fins i tot des del llit 

d'hospitalització transmetent 

ànim als meus companys. Això 

em motivava molt. Havia de 

lluitar per recuperar-me i tor-

nar al camp de batalla", explica. 

El metge creu que aquests dotze 

mesos de pandèmia, a més de pro-

porcionar als professionals un mi-

llor coneixement del virus, també 

els ha ajudat a preparar-se emo-

cionalment. "L'inici de la pandè-

mia va ser molt dur, es van per-

dre moltes vides i no podíem 

fer més. Això per un professi-

onal sanitari és molt frustrant, 

però tot i així havíem de seguir 

i així ho vam fer. Aquests dot-

ze mesos ens han fet més forts, 

però també més humans". En 

Giancarlo recorda haver viscut 

situacions "veritablement emo-

tives" amb els pacients i les seves 

famílies: "Això té un valor que 

no es pot mesurar".

Probablement una de les situ-

acions més dures viscudes pels 

professionals ha estat l'acompa-

nyament de final de vida dels pa-

cients. En aquest sentit, l'Elisabeth 

recorda aquelles situacions so-

bretot de la primera onada quan 

els familiars no podien entrar en 

cap situació i els professionals 

sanitaris havien d'acompanyar en 

aquest moment els malalts: "Es-

coltar com una persona s'aco-

miada via teletrucada de la seva 

família mentre tu li aguantes el 

telèfon, és duríssim".

La infermera també conside-

ra que la tasca dels sanitaris no 

ha estat prou reconeguda. "Ni 

els polítics ni la societat són 

conscients de la nostra realitat. 

Manquen professionals en el 

sistema i ens trobem en situa-

cions de pressió assistencial. 

Econòmicament tampoc estem 

ben reconegudes. Seguim per-

què pesa més la responsabilitat 

personal i professional i l'amor 

a la nostra feina".    l.ortiz
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GIANCARLO ORMEÑO  
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ELISABETH GIL

En Giancarlo, metge adjunt d'Urgències i ingressat a l'Hospital de Mollet a l'inici de la 
pandèmia, i l'Elisabeth, infermera de semicrítics, expliquen com han viscut l'any de la Covid

El coronavirus vist cara a cara

"Després del que han

passat molts pacients i les

seves famílies, les meves

seqüeles són un privilegi"

"Escoltar com una persona

s'acomiada de la seva

família mentre li aguantes

el telèfon és duríssim"
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Dr. Jaume Duran

Director General de la Fundació Sanitària Mollet

–Ha passat un any d’aquell primer pa-

cient atès a l’Hospital. Quin balanç en fa?

–Ha estat un any extraordinari, havent de 
donar resposta a una malaltia nova, de ma-
neig difícil i amb una aparició molt brusca.
–Com valora la reacció de la institució?

–Va ser una resposta extraordinària, to-
thom es va posar a treballar, la gent venia 
els caps de setmana, s’oferien a ajudar, no 
hi havia horaris... la capacitat d’entrega de 
tothom va ser infinita.
–Com a professional mai havia viscut 

una cosa així...

–En absolut, recordo perfectament aquells 
primers dies. Ja havíem començat a preveu-
re que allò podia anar malament i el diven-
dres 5 de març ja vam marxar amb la mosca 
darrera l’orella. Nosaltres sempre tenim 
el telèfon 24 hores i a les 
6 del matí del dissabte em 
van trucar... Era la directora 
d’infermeria que em va dir: 
“Jaume has de venir perquè 
no donem l’abast a urgèn-
cies i això s’està enfonsant”. 
–Com van ser els primers 

dies, el primer pacient...

–Tot era molt estrany. El 
primer pacient el vam tan-
car en un box, tots els pro-
fessionals ràpidament amb 
sistemes de protecció inte-
grals perquè desconeixíem 
el virus, tothom pensava 
que es podia contagiar 
només pel fet d’haver entrat 
en aquell box. Però allà sor-
tia la vocació i professiona-
litat dels sanitaris que es posaven la grano-
ta de treball per atendre la persona sense 
saber ben bé què acabaria passant.
–En aquells moments tan inicials, quin 

protocol se seguia? 
–S’usaven els protocols que en aquell mo-
ment ja corrien de la Xina i d’Itàlia, però 
els professionals d’un hospital comarcal no 
hi estem acostumats i era la primera vega-
da que usàvem sistemes d’aquests. No hi 
havia prou mans, perquè atendre malalts 
d’aquests suposa res de familiars, tot és sol, 
tot és doble, treballar amb equips de pro-
tecció és molt lent i costós...
–I les instal·lacions estaven preparades?

–Disposem d’una infraestructura que permet 
tancar les portes hermèticament, però quan 
hi havia malalts a llocs on no podies atendre’ls 
amb portes tancades, el risc de contagi era 
molt més alt, per tant vam haver de canviar el 
sistema de pressió de l’Hospital per intentar 
generar pressions negatives que aspiressin 
i no expulsessin els aires... tota una sèrie de 
temes que van més enllà del purament assis-

tencial. Vam aprendre molt i molt ràpid. 
–Els professionals heu hagut de prendre 

decisions difícils.

–Sí, sobretot hem hagut d’aprendre a re-
nunciar perquè hi havia casos en què sa-
bies que no hi havia cap possibilitat que 
allò anés bé. Gràcies a déu, mai vam haver 
de negar cap mena d’atenció ni cap respi-
rador a ningú que ho necessités, però hi 
havia persones que acabaven morint, inde-
pendentment de la seva edat o situació i era 
una lluita contra la raó de la ciència mèdica. 
–Acompanyar en el moment de la mort 

no ha de ser fàcil...

–No. Es va constituir molt aviat un comitè 
d’ètica per intentar resoldre tots els temes 
vinculats a la humanitat. Els professionals 
no estaven acostumats a acompanyar les 

emocions d’aquests pa-
cients a punt de morir i 
això també ho hem ha-
gut d’aprendre. El comitè 
d’ètica va ajudar sobretot 
a donar suport als profes-
sionals. Hem vist com no 
hem pogut salvar vides i 
això és molt dur, hem sen-
tit molta impotència, hem 
vist molts professionals 
plorar, sortir destrossats 
per no poder donar res-
posta contra un virus que 
no coneixíem. La Covid 
també ha fet més huma-
na aquesta medicina tan 
tecnificada a què estem 
acostumats.
–Quin ha estat el mo-

ment més difícil?

–Quan estàvem escalant la primera onada 
es van viure moments molt difícils perquè 
no sabíem quan s’aturava, seguíem pujant 
i en un moment donat ens trobàvem tru-
cant per demanar llits de crítics perquè 
érem conscients que en qualsevol moment 
necessitaríem intubar més pacients i no ho 
podríem fer perquè ja teníem plens els deu 
llits d'UCI, teníem urgències amb malalts 
també amb intubació... Sobretot gràcies al 
Parc Taulí i el Clínic, que posaven a disposi-
ció llits per drenar aquests pacients, ens en 
vam en sortir, però vam arribar a moments 
amb situacions en què patíem pels pacients 
per oferir-los opcions de vida.
–Creu que es va donar prou visibilitat a 

allò que estàveu patint als hospitals?

–Nosaltres estàvem a dins de l’onada i 
aquesta mirada la vèiem a darrera hora de 
la nit quan posaves les notícies. Calia tallar 
els contagis per això vam tancar l’accés als 
familiars, posàvem el màxim de controls i 
es vetllava també per la intimitat i la dig-

“La pandèmia ens ha 
fet un hospital millor”

fsm

DADES HOSPITALÀRIES
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“L’HOSPITAL ES VA ATURAR EN SEC PERÒ HEM REDUÏT 
UN 25% LES LLISTES D’ESPERA RESPECTE A FA UN ANY”
-Per poder assistir tots els malalts de Covid l’Hospital va haver d’aturar l’atenció d’altres malalties. 

Com ha afectat això a les llistes d’espera? S’han pogut recuperar?

- Les primeres quatre o cinc setmanes l’Hospital es va aturar en sec i va patir una transformació total, de 
les instal·lacions –els espais de consultes es van transformar en zones d’hospitalització– es van anul·lar 
1.000 cirurgies... Però a partir de l’abril, quan ja vèiem que teníem un canvi de tendència vam començar a 
recuperar l’activitat. Ens vam posar en marxa per recuperar tot el que havíem perdut, de tal manera que 
la segona i la tercera onada s’han atès sense deixar de fer l’activitat normal. Així, a final d’any hem tancat 
amb una reducció del 25% de les llistes d’espera quirúrgiques respecte a l’1 de gener de 2020 (hi havia 
6.000 persones esperant per operar-se per totes les especialitats i ara en són 4.500). També hem reduït 
força el nombre de persones que esperen 90 dies per a una visita de consultes externes. 
–Com s’ha aconseguit aquesta reducció?

–El Servei Català de la Salut ha posat recursos per poder resoldre problemes de llistes d’espera que 
havien quedat encallades per culpa de la Covid i ens ha ajudat a posar-nos força al dia. S’ha fet un 
esforç per part dels professionals, tot i el cansament per la Covid i s’ha fet un pla de recuperació molt 
eficient. També hi ha hagut menys visites perquè els CAP han derivat menys pacients.

nitat dels pacients. Teníem malalts que 
estaven a sales d’espera convertides en 
àrees d’hospitalització, vam fabricar petits 
separadors de fusta perquè la gent pogués 

tenir un mínim d’intimitat sabent que pot-
ser eren els darrers moment de les seves 
vides i l’únic que vam poder garantir és que 
tothom pogués tenir una petita tauleta per 
parlar amb els seus. Crec que s’ha explicat 
prou bé els moments de dificultat que han 
viscut pacients i professionals sense haver 
d’explicar històries concretes. El que po-
dem dir després d’un any és que podem 
estar molt orgullosos del sistema sanitari 
públic que tenim a Catalunya.

–La pandèmia ha fet un millor hospital?

–Sí, absolutament. Ha fet que tothom se 
n’adoni que som complementaris i que tots 
som necessaris, des de la persona que ne-
teja l’habitació fins als metges... Ens ha fet 
treballar més en equip i ser més humils i 
ens apropa més al vessant més humanista 
de la medicina.
–Quina és la situació actual del centre?

–És una barreja de molt de cansament i 
d’orgull i satisfacció. El virus ens ha anat 
molt bé per mostrar la fragilitat de l’espècie 
humana. El món de la medicina vivia amb 
una sensació de falsa seguretat i ens hem 
adonat de les vulnerabilitats dels humans 
i de les limitacions dels científics. Però si 
mirem en perspectiva, la ciència ha pogut 
elaborar vacunes i avui que tenim el 80% 
dels professionals vacunats i tenim les resi-
dències vacunades estem veient que no es 
contagia ningú i això és un bri d’esperança. 
Hem patit molt però també hem après molt 
i ara cal estar esperançat perquè podrem 
salvar moltes vides.   LAURA ORTIZ

"Em van trucar a les 6 del matí; 

era la directora d’infermeria que

 em va dir: ‘Jaume, has de venir

 perquè no donem l’abast a

 urgències i això s’està enfonsant"

UN ANY DE PANDÈMIA
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POLÍTICA

El ple aprova una 
moció per demanar 
l'indult del raper 
Pablo Hasel 

MONTORNÈS. El ple va aprovar en 

l'última sessió una moció per dema-

nar l'indult del raper Pablo Hasél i 

en defensa de la llibertat d'expres-

sió. Sobre la proposta, acordada en-

tre Montornès en Comú i el regidor 

Joffre Giner, el regidor ponent, Jordi 

Delgado, aclaria que "la moció no 
defensa Pablo Hasél ni el que diu; 
hi ha molts artistes condemnats 
per les seves opinions i expres-
sions artístiques". La proposta va 

comptar amb el suport de Montor-

nès per Comú, els dos regidors de 

Més per Montornès i el regidor de 

Montornès per la República. Hi van 

votar en contra el PSC, PP i Cs.

D'altra banda, el ple va rebutjar 

la moció presentada pel regidor 

Giner per demanar l'amnistia dels 

represaliats pel procés indepen-

dentista. En aquest cas, hi van 

votar a favor els dos regidors de 

Mées per Montornès i el regidor 

de Montornès per la República, i 

en contra, Montornès en Comú, 

PSC, PP i Cs.  

SOCIETAT
Contra la urbanització del Calderí

Mollet en Comú ha llençat la campanya Preservem 

el Calderí, Ara no! contra el projecte d'urbanització 

del Calderí. El grup considera que no és el moment ni 

la proposta adequada i demana al govern municipal 

que reconsideri la seva idoneïtat.

Energia renovable al Consorci del Besòs

El Consorci Besòs Tordera genera amb fonts renovables 

el 20% de l’energia que necessiten les seves instal·lacions 

de sanejament per al seu funcionament. Aquestes 

fonts, principalment biogàs, eviten cada any l’emissió a l’atmosfera de més de 900 tones de CO₂. 

MONTORNÈS. Les obres d'urbanit-

zació de l'àmbit de Can Xec avan-

cen a bon ritme i sobre el calendari 

previst. L'empresa UTE Hercal Dig-

gers - AMSA ja ha finalitzat la pri-

mera fase, que ha consistit en obrir 

el carrer de Pablo Neruda des de 

l'avinguda d'Icària i fer-hi el clave-

gueram. De forma simultània, s'ha 

realitzat l'eixamplament del carrer 

de Vallromanes i s'hi està treballant 

també en carrers com el de Ferrer i 

Guàrdia i Padre de las Casas. 

L'import d'adjudicació de les 

obres va ser d'1.937.382,24 €. De 

moment, l'Ajuntament ja ha avançat 

el pagament de les dues primeres 

certificacions d'obra, que sumen al 

voltant dels 200.000 euros, i preveu 

poder fer el primer cobrament de 

les quotes als veïns al mes d'abril. 

Segons ha explicat el regidor del 

barri, Jordi Delgado, aquestes quo-

tes que han de pagar la seixantena 

de propietaris de l'àmbit s'han di-

vidit en 16 pagaments trimestrals. 

"És un pla de pagament similar 
al que hem fet en altres obres 

URBANISME  LES OBRES D'URBANITZACIÓ AVANCEN A BON RITME I ES MANTENEN ELS 18 MESOS D'EXECUCIÓ PREVISTOS EN UN INICI

L'Ajuntament vol cobrar les primeres 
quotes als veïns de Can Xec a l'abril

l.o.

SOBRE CALENDARI Les obres de Can Xec a l'encreuament entre l'avinguda Icària i el carrer Pablo Neruda

i el que vol és adequar el ritme 
de pagament a l'execució de les 
obres", explica Delgado.

Trobada amb els veïns
Més enllà de les reunions que 

manté la comissió veïnal per trac-

tar qüestions de convivència per 

les obres, el govern vol convocar 

per abans de Setmana Santa una 

trobada de tècnics i polítics amb 

els veïns per informar-los de l'es-

tat de les obres i de la previsió de 

calendari que tenen les compa-

nyies de subministraments. En 

aquesta reunió també s'informa-

ria sobre el pla de pagament.

El pla d'urbanització preveu 

alinear totes les finques, eixam-

plar alguns trams de carrer i refer 

murs de tanca. Es pavimentarà i 

es dotaran els carrers de vorera i 

d'enllumenat públic. També s'exe-

cutarà el clavegueram i se soterra-

ran els serveis que actualment van 

aeris a tot l'àmbit. 

Segons Delgado, les obres s'es-

tan executant sobre el calendari 

definit i es treballa amb la previsió 

que es puguin enllestir en els 18 

mesos anunciats. "De moment la 
meteorologia ens ha respectat. 
Ara arriba la primavera i si plou 
ens podria condicionar però de 
moment estem anant bé", consi-

dera Delgado.  l.ortiz

El pla de pagaments 
del consistori preveu
que es girin 16 quotes als
propietaris cada tres mesos
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Liss Novoa estudió Filología por la Universitat 

de Barcelona; Ciencias Empresariales por el 

Centro Universitario de Estudios Financieros 

de Madrid; es abogada y máster en Derecho 

por la Universitat de Girona, y en Derecho 

Concursal por el Colegio de Abogados de 

Barcelona. Ostenta, a su vez, un máster en 

Mediación Mercantil y Administración 

Concursal. Y precisamente está ultimando 

un libro que saldrá publicado por Sant Jordi 

sobre este mismo ámbito concursal del cual 

Liss Novoa ha vivido siempre rodea-

da del mundo mercantil, empresarial 

y bancario, que la hizo disfrutar de la 

carrera de Derecho y optar por dedi-

carse a estas áreas desde el punto 

de vista jurídico. Conversamos con 

ella para conocer la ley de la segun-

da oportunidad y cómo benefi ciarse.

–¿Cualquier persona puede encon-

trarse en una situación que la abo-

que a una deuda inasumible?

–Hay situaciones que no se pue-

den controlar: La reciente pandemia 

mundial es una buena muestra. Por 

culpa de factores de crisis propias 

de la economía, hay muchas per-

sonas que se han quedado por el 

camino. Por ejemplo, administrado-

res de sociedades que se han visto 

obligadas al cierre, o trabajadores 

que tenían un sueldo que ha mer-

mado debido a las circunstancias. 

O incluso padres que se han visto 

obligados a avalar a los hijos por la 

compra de una vivienda. Avales que, 

a mi juicio, son abusivos porque si 

eres avalista de una operación que 

se paga, ¿qué ganas? Nada. Pero si 

esa operación fi nanciera no se paga, 
¿qué pierdes? Todo.

–¿De ahí nace la modifi cación de la 
ley concursal?

–La modifi cación de la ley concursal 
de personas físicas se produce en 

el año 2016 cuando Bruselas acon-

seja a Mariano Rajoy que ya que ha 

rescatado a los bancos y que debía 

rescatar a las personas. La modifi ca-
ción permite declararse en concurso 

de acreedores y conseguir una sen-

"Ninguna deuda debería impedir a 
alguien tener una nueva oportunidad"

> LISS NOVOA, DEL DESPACHO ON LEGAL, ES LA LETRADA QUE HA PRESENTADO MÁS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES DE SEGUNDA OPORTUNIDAD EN CATALUÑA

tencia que declare todas las deudas 

condonadas y se pueda volver a em-

pezar de cero. Una ley que funciona.

–Obtener una "segunda oportuni-

dad" implica vivir una nueva vida.

–La alegría que das a un cliente 

cuando recibes una sentencia que 

dice que ya no tiene ninguna deuda, 

no tiene precio.

–Supongo que habrá conocido de 

primera mano situaciones extremas.

–He visto sufrir a tantas personas 

a quienes acechan las empresas de 

recobro con llamadas y amenazas. 

Porque todos mis clientes, todos, 

tienen una historia detrás. Ningu-

na deuda debería impedir a alguien 

poder tirar para adelante y tener una 

nueva oportunidad.

–No hace demasiado tiempo, usted 

consiguió una sentencia pionera en 

Lleida. ¿Nos la puede detallar?

–En efecto. El juez mercantil de 

Lleida tenía el criterio de que la vi-

vienda del concursado por mucho 

que su valor sea equiparable al va-

lor de la hipoteca, y aunque ésta se 

vaya pagando cada mes, el magis-

trado entendía que se debe poner a 

disposición del concurso y que se 

ha de perder dicha vivienda. No lo 

contempla así la Jurisprudencia de 

otras provincias, dónde son parti-

darias, si el valor es idéntico, de que 

incluir la vivienda en el concurso no 

benefi cia a ningún acreedor. Al con-
trario, perjudica al acreedor hipote-

cario. Además, la ley dice que tene-

mos derecho a un techo y en algún 
lugar tenemos que vivir.

–Pero el juez no lo puso fácil y tu-

ON LEGAL es un gabinete jurídico dedicado a ofrecer servicios 

jurídicos y asistencia legal a empresas y particulares desde del 

máximo rigor. Ofrecen su experiencia en ámbitos del derecho civil, 

mercantil, societario, bancario y concursal, y también servicios de 

mediación. Al frente está Liss Novoa, la letrada que desde 2016 ha 

presentado más procedimientos concursales de la ley de segunda 

oportunidad de personas físicas en Cataluña. Y con una fiabilidad

total: con una consecución de éxito del 100% de los casos,

LISS NOVOA, UNA AMPLIA FORMACIÓN
vieron que recurrir...

–El juez nos denegó la conclusión 

d'un concurso si no entraba la vi-

vienda en la masa concursal. No-

sotros presentamos un recurso de 

apelación en la Audiencia Provincial 

de Lleida y nos estimaron todas 

nuestras pretensiones, dictaminan-

do que el concurso se debía resol-

ver manteniendo la vivienda. Fue la 

primera sentencia resuelta en Lleida 

en esta materia.

–¿Qué caso con más deuda ha lle-

gado a su despacho?

–Cuando un cliente solicita acoger-

se a esta ley, el importe adeudado 

que tiene para él es el máximo y el 

que no le deja vivir. Hemos tenido 

casos que la exoneración ha sido a 

partir de 20.000 euros. El caso más 

elevado de importe que el cliente 

se exoneró fue de 4,5 milliones de 

euros. En este caso se trataba de 

un constructor que había llevado a 

cabo diversas promociones y que la 

crisis del 2009 de la burbuja inmobi-

liaria le afectó de pleno. ❉

SOM EL DESPATX QUE MÉS LLEIS DE SEGONA OPORTUNITAT HA PRESENTAT ARREU DE CATALUNYA

No pots fer front als teus deutes?

Nosaltres t’ajudem 
a cancel·lar-los per llei!

Fem un cafè i t’ ho expliquem? 

93 510 62 13 
617 37 99 38

     @on.legal
hola@onlegal.cat 
www.onlegal.cat 

tiene intención de hacer el Doctorado. Una formación que ha 

complementado con una dilatada experiencia laboral; antes de ejercer 

como abogada, ocupó puestos de dirección en banca. Con tan sólo 21 

años ya era directora de una ofi cina bancaria. Una dilatada formación 

que avala el buen trabajo de su despacho y da solvencia a su objetivo: 

que la tranquilidad llegue a todos aquellos hogares que por el motivo 

que sea se ven abocados a una deuda que no pueden asumir.

BEN WHITE
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Els desnonaments cauen a la 
meitat el 2020 al Baix Vallès 
MOLLET. L'any de pandèmia ha tan-

cat al Baix Vallès amb gairebé la 

meitat de desnonaments que fa un 

any, segons dades del Consell Ge-

neral del Poder Judicial. En concret, 

des del partit judicial de Mollet - 

que inclou els municipis de Mollet, 

la Llagosta, Martorelles, Montmeló, 

Parets, Sant Fost i Santa Maria- van 

ser 71 els desnonaments emesos, 

65 menys que durant el 2019. 

D'aquests 71 llançaments apro-

vats pels Jutjats de Mollet durant 

el 2020, 53 van ser a conseqüència 

de processos de la Llei d'Arrenda-

ments Urbans i 12 per execucions 

hipotecàries. Tot i que aquesta xifra 

de desnonaments és la més baixa 

dels darrers 8 anys, des de la Pla-

taforma d'Afectats per l'Habitatge 

(PAH) de Mollet i el Baix Vallès, con-

sidera que les dades son "desola-

dores", tenint en compte  les mesu-

res decretades pel Govern central i 

la Generalitat per aturar els desno-

naments durant la pandèmia.

"Si és ben cert que d’entrada, 

comparant amb el 2019, els des-

nonaments s’han reduït a més 

de la meitat, les dades són enga-

nyoses. Cal tenir en compte que 

en el període de març a juny, per 

confinament els jutjats van estar 

tancats i no va haver-hi desno-

naments, ja que tots els proce-

diments oberts van quedar sus-

pesos", exposa la PAH a través d'un 

comunicat.

En aquest sentit, des de la PAH 

alerten: "La situació de les fa-

mílies és cada cop pitjor" i que 

aquesta nova crisi no pot repetir 

"els errors del passat i ser una 

excusa per deixar a la gent sense 

llar". "Aquestes dades mostren 

més que mai la necessitat d'una 

llei estatal que garanteixi el Dret 

a l’habitatge i protegeixi a les 

persones deixant de banda els 

interessos de les elits capitalis-

tes, banc i fons voltor".

L'afectació a Catalunya
També especifiquen que Catalunya 

segueix sent "el territori amb més 

desnonaments del tot l’Estat, 

amb 5.737 (19,5 % del total naci-

onal), un 73% derivats del preu 

del lloguer i el territori amb més 

execucions hipotecàries".  Unes 

dades, diuen: "Alarmants que po-

sen sobre la taula la necessitat de 

contundència, per part de la Ge-

neralitat com dels Ajuntaments, 

a fer complir la Llei 24/2015. 

Dades que reforcen la necessitat 

de recuperar, per llei, el Decret 

17/2019 recentment suspès per 

Tribunal Constitucional".  

HABITATGE TOT I LES SUSPENSIONS DEL GOVERN, ES VAN FER 71 LLANÇAMENTS AL TERRITORI

MOLLET DEL VALLÈS

02/03 Ramon Mora Polo     94 anys

03/03 Marina Parrado López     18 anys

03/03 Bienvenido Hermoso Alcántara     89 anys

04/03 Maria Dolores Tobías Magem     80 anys

06/03 Ángeles Sánchez Pérez     96 anys

06/03 Maribel Gómez López     73 anys

07/03 Martí Turegano Vilardell     47 anys

MONTMELÓ
04/03 Óscar Fontcuberta Altayo                    48 anys

05/03 Víctor Díaz Pereira                                   83 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 13 de març de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 18.00h: Bàsquet: CB Granollers- DM 

Group Mollet

Diumenge, 14 de març de 2021

A les 12h: Futbol: CF Mollet UE- Escola 

Esportiva Guineueta

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 15 de març 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: La Jornada, 

amb Albert Maspons i Laia Laffaure

Dimarts, 16 de març 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, 

amb Susanna Aguilera

Dimecres, 17 de març 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) i a les 20.30h: 

Aula culinària

Dijous, 18 de març de 2021

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

13.30h: Aula culinària (r); a les 14h: Al Dia Vallès 

Oriental; a les 14.30h: La Porteria; a les 19h: 

Connecti.cat i a les 20.30h: Visions, amb Alba 

Castilla García

PROGRAMACIÓ

EDUCACIÓ

Dilluns comença 
la preinscripció 
escolar pel curs 
2021-2022
MOLLET. El dilluns 15 de març s’ini-

cia la campanya de preinscripció 

per les sol·licituds de segon cicle 

d’educació infantil (de 3 a 6 anys) 

i primària (de 6 a 12 anys) i a par-

tir del dia 17 per les de secundària 

(de 12 a 16 anys). Aquest cop, a 

causa de la pandèmia, tot el procés 

serà telemàtic. Per facilitar el pro-

cés, el Departament d’Educació 

ha habilitat una nova pàgina web 

-preinscripcio.gencat.cat-, acces-

sible des de qualsevol dispositiu, 

on es realitzaran tots els tràmits 

relacionats amb la campanya de 

matriculació. D’altra banda, també 

es pot consultar informació més 

específica de Mollet a l’apartat 

d’educació de la web municipal. 

CONVIVÈNCIA

El Cultiu d’Hivern 
de Mollet explorarà 
formes alternatives 
d’accés a l'habitatge
MOLLET. Coorganitzat per Cucúrbi-

ta, el Casal Cultural de Mollet i l’Ate-

neu Cooperatiu del Vallès Oriental, 

aquest diumenge a les 11 h tindrà 

lloc la taula d’experiències Viure 

és compartir, amb l’objectiu d’ex-

plorar formes alternatives d’ac-

cedir a l’habitatge, però també de 

conviure, construir comunitat i fer 

suport mutu des dels propis barris 

i pobles.  Tot plegat es podrà gaudir 

al canal de YouTube de Cucúrbita, 

i abans de la taula d’experiència la 

cantautora Sílvia Tomàs hi donarà 

la benvinguda amb un concert.  

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

MONTORNÈS. Els defectes en la do-

cumentació lliurada pels comer-

ços està retardant el pagament 

de les ajudes que l'Ajuntament de 

Montornès va obrir per donar su-

port als autònoms i al comerç local.

Així ho explicava el regidor de Pro-

moció Econòmica i Comerç, Jordi 

Delgado, durant l'últim ple muni-

cipal a pregunta del regidor del PP. 

En el marc del Pla Covid-19, 

l'Ajuntament va obrir al novem-

bre una línia d'ajuts per a dos dels 

sectors més afectats per la crisi de 

la Covid: els autònoms i el comerç 

local amb un total de 90.000 euros. 

El departament municipal d'Ocu-

pació, Promoció Econòmica i Co-

merç (OPEC) ha estat tramitant les 

54 sol·licituds presentades, però, 

d'aquestes, només 4 disposaven 

de la documentació requerida, se-

gons el Delgado. "Els tècnics han 

informat els comerços i estan 

reclamant la documentació que 

falta", deia Delgado. La intenció 

del govern és que a mesura que 

es vagi rebent la documentació 

corresponent, els ajuts s'aniran 

pagant.

Com ja havia avançat el regidor 

fa unes setmanes, la voluntat és 

obrir una nova partida d'ajuts per 

a autònoms, que es preveu convo-

car  cap a la primavera. En aquest 

sentit, però, Delgado avançava que 

s'estan estudiant fórmules amb els 

serveis tècnics perquè les bases de 

la nova convocatòria "siguin més 

simples" per evitar problemes ad-

ministratius com els viscuts. 

Retard en els ajuts als 
comerços de Montornès per 
la manca de documentació

COMERÇ EN LA PROPERA CONVOCATÒRIA D'AJUDES, L'AJUNTAMENT VOL SIMPLIFICAR LES BASES 
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Les obres per fer un itinerari de vianants 
paral·lel a la BV-5001 duraran sis mesos
MONTORNÈS. Dilluns, la Diputació 

de Barcelona iniciava les obres de 

construcció de l’itinerari de via-

nants a la carretera de la Roca (BV-

5001) entre el carrer Masia Alsina 

de la urbanització de Can Bosque-

rons de Dalt (a prop del pont de 

Montmeló) i el punt quilomètric 

17,120, corresponent al final de la 

vorera existent a l’inici del nucli de 

Montornès.

L’objectiu de les obres, amb un 

pressupost de licitació de 705.491 

euros i un termini d’execució de sis 

mesos, és afavorir la mobilitat dels 

vianants i millorar la seguretat vi-

ària amb un itinerari al marge es-

querre de la carretera protegit de 

barreres de seguretat, per evitar 

que els vianants caminin pel voral.

El nou itinerari tindrà una lon-

gitud de 460 metres i 1,80 metres 

d’amplada lliure amb paviment de 

formigó i acabat en òxid de ferro.

En aquest tram la carretera ocupa 

una plataforma d'entre 6,8 m i 7 m 

d'amplada, amb un terraplè al mar-

ge esquera, de caiguda i inclinació 

elevades, que no deixa espai lliure 

suficient per implantar un itinerari. 

En aquest sentit, s'ampliarà per la 

part esquerra amb el camí de pa-

viment de formigó, que en alguns 

trams es construirà com a voladís, 

amb una barana d'acer per protegir 

dels desnivells de la banda del riu.

La Diputació assumeix un 87% del 

cost de l'obra (620.969,89 €) i l'Ajun-

tament el 13% (89.472,66 €).  

MOBILITAT LA DIPUTACIÓ COMENÇAVA DILLUNS ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ ENTRE CAN BOSQUERONS I EL NUCLI URBÀ 

l.o.

PAS ALTERNATIU Des de dilluns hi ha restriccions de mobilitat al tram afectat per les obres

Adif adjudica obres 
per fer més segures 
les tanques de la 
línia de l'AVE

MONTORNÈS / MONTMELÓ. Adif ha 

adjudicat el contracte d'obres per a 

la millora dels tancaments de la línia 

d'alta velocitat entre Madrid-Barce-

lona-frontera en dos trams als en-

torns de la capital catalana per uns 

440.000 euros, un d'ells el tram en-

tre Montmeló i Montornès. Els tre-

balls tenen un termini d'execució 

d'uns sis mesos i tenen com a objec-

tiu oferir més seguretat a l'estruc-

tura ferroviària tant als ciutadans 

com a la circulació de trens, així com 

evitar creuaments per zones no au-

toritzades que són molt perillosos. 

En les obres, es retiraran els tanca-

ments actuals i se'n construirà un 

de nou d'acord amb la normativa vi-

gent d'Adif AV. L'altre tram o s'actu-

arà serà entre Sant Andreu Comtal 

i Montcada i Reixac. L'empresa Izer 

Ingeniería y Economía millorarà les 

tanques dels dos trams amb un total 

de 1.517 metres. En concret, en el 

tram baixvallesà, es milloraran les 

tanques entre la sortida del túnel de 

Montmeló per la part nord i l'entra-

da sud al túnel de Montornès. 
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L’expert respon

e vegades la fei-
na emmalalteix. 
Anys dedicats a 
una mateixa pro-
fessió fent movi-
ments repetitius 

i adoptant postures forçades 
o mantingudes en el temps 
poden provocar lesions osteo-
articulars, sobretot a nivell de 
canells, mans, espatlles i colzes 
que s’han de considerar com a 
malalties professionals. 

És important detectar si ens 
trobem davant d’una malaltia 
d’origen professional, doncs 
si les lesions són motivadores 
de baixa mèdica o, fins i tot, 
d’una incapacitat permanent,  
la prestació que ens correspon-
dria cobrar és d’un import su-
perior a la de la malaltia comu-
na. A més a més, serà la Mútua 
d’Accidents de Treball i Malal-
ties Professional de l’empresa 
qui haurà de prestar l’assistèn-
cia sanitària, realitzar les inter-
vencions quirúrgiques o fer-se 
càrrec de la rehabilitació que 
pertoqui i abonar íntegrament 
la medicació prescrita pels 
metges. I no oblidem que si la 
patologia apareix perquè l’em-
presa no ha adoptat les mesu-
res preventives per evitar-la, se 
li poden demanar responsabili-
tats via recàrrec de les prestaci-
ons i també indemnització pels 
danys i perjudicis soferts.

El problema és que, sovint, 
aquestes malalties queden 
silenciades i no es detecten. I 
quan són finalment diagnosti-
cades les dones treballadores 
es troben addicionalment amb 
un altre entrebanc: una bona 
part de les patologies que pa-
teixen elles a la feina no estan 
reconegudes com a malalties 
professionals. Per què? Doncs 
perquè la norma que recull 
les malalties professionals 
per a determinades professi-
ons se centra, bàsicament, en 
professions majoritàriament 
masculines: guixaire, pintor, 
paleta, calderer, xapista, ferrer, 
fuster... i, en canvi, s’oblida de 

Emmalaltir a la feina 
quan ets dona

professions molt feminitzades 
com ara perruqueres, neteja-
dores, gericultores, cambreres 
de pis, etc. 

Si ets xarcutera o peixatera i 
tens  dolor al colze o a l’avant-
braç, segurament pateixis una 
epicondilitis que sí està recolli-
da al reglament com a malaltia 
professional. Però si ets neteja-
dora, cambrera de pisos o geri-
cultora/auxiliar de geriatria, 
aquesta mateixa epicondilitis 
no serà reconeguda de mane-
ra automàtica com a malaltia 
laboral. El mateix passa amb 
patologies i lesions com la Sín-
drome del Túnel Carpià o l’afec-
tació del maneguet de rotadors 
de l’espatlla que afecta moltes 
netejadores i cambreres de 
pisos. Això obliga les treballa-
dores a lluitar per tal que els 
tribunals reconeguin les seves 
malalties com a professionals. 
Els tribunals, però,  estan do-
nant la raó a les treballadores. 
I cada vegada hi ha més sen-
tències de jutjats i Tribunals 
Superiors de Justícia en aquest 
mateix sentit.

Estem davant d’una discrimi-
nació per raó de gènere en el 
reconeixement de les malalties 
professionals i així ho expres-
sen diferents sentències. El 
fet que aquesta norma estigui 
enfocada en professions ma-
joritàriament masculinitzades 
oblidant-se de professions 
exercides eminentment per do-
nes, porta a una situació discri-
minatòria per raó de sexe que 
obliga a moltes d’elles a  lluitar 
judicialment per garantir els 
seus drets en salut laboral.

És hora que el legislador mo-
difiqui la normativa, respecti la 
igualtat de tracte i oportunitat 
entre homes i dones a la feina 
i reconegui que també les pro-
fessions més feminitzades són 
l’origen i la causa de nombro-
ses malalties d’origen laboral. 
Emmalaltir a causa de la feina 
no pot suposar tenir menys 
drets pel fet de ser dona.

D

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, 

RESPECTANT LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Els Bombers van rescatar dissabte a Montornès un ciclista accidentat al camí antic 

de Martorelles. Els fets van tenir lloc a les 12.45 h. Per accedir al punt on es trobava 

l'accidentat van haver de fer servir un helicòpter, que va traslladar la llitera amb el 

ferit al punt on esperava l'ambulància. foto: bombers

Rescatat amb helicòpter un ciclista ferit11M 

Record a Mollet 
per les víctimes 
del terrorisme

MOLLET. Les banderes de l'Ajunta-

ment onejavenaquest dijous, 11 

de març, a mig pal amb motiu de 

la commemoració del Dia Europeu 

de les Víctimes de Terrorisme. El 

març de 2004, després dels atemp-

tats de Madrid del dia 11, el Parla-

ment Europeu va decidir procla-

mar aquesta diada. L’Ajuntament 

de Mollet va aprovar fa cinc anys, 

el 2016, en Ple Ordinari adherir-se 

a aquesta diada fent onejar les 

banderes a mig pal en honor i res-

pecte a les víctimes. 

El Govern es compromet a 

reindustrialitzar la planta de

Bosch, si no s'evita el tancament
La consellera de la Presidència, 

Meritxell Budó, i el conseller d'Em-

presa i Coneixement, Ramon Tre-

mosa, es van comprometre aquest 

dimecres amb els representants 

dels treballadors de la planta de 

Bosch de Lliçà d'Amunt a treballar 

amb la resta d'administracions per 

"afavorir la reindustrialització" 

de les instal·lacions "en cas que no 

sigui possible revertir la decisió 

de la companyia".

La direcció de la planta de Bosch 

a Lliçà d’Amunt va comunicar el 

passat 25 de febrer a la represen-

tació legal dels treballadors la seva 

intenció de tancar aquesta fàbrica, 

després de més de 30 anys pro-

duint sistemes de fre per a vehicles, 

per traslladar la producció a Wro-

claw (Polònia). Aquest divendres, 

està prevista una concentració da-

vant del Parlament de Catalunya, 

contra el tancament anunciat per 

la multinacional. Coincidint amb la 

constitució del Parlament, la planti-

lla de Bosch vol demanar el màxim 

suport de l’Administració catalana 

per garantir la continuïtat de la fac-

toria vallesana. 

Rebuig dels Ajuntaments
Diversos ajuntaments de la comar-

ca ja han rebutjat el possible tanca-

ment de Bosch, com és el de Parets, 

que esmentava que hi hauria una 

cinquantena de famílies paretanes 

afectades, o el de Mollet, que asse-

gurava que la xifra de molletans 

afectats serien una trentena. 

En aquest sentit, la Junta de Por-

taveus de Mollet es va reunir d'ur-

gència divendres passat. Al marge 

de mostrar la seva preocupació per 

la pèrdua de llocs de treball, també 

va posar de manifest el dany que 

es causarà al teixit productiu i a la 

pèrdua de competitivitat del ter-

ritori. Per tot plegat, demanen a la 

direcció de l’empesa que iniciï un  

procés de diàleg i mediació amb 

la plantilla. També han mostrat el 

seu rebuig al tancament Mollet en 

Comú i ERC del Vallès Oriental. 

INDÚSTRIA REBUIG UNÀNIME DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE MOLLET A LA DESLOCALITZACIÓ

MOLLET. En només un cap de set-

mana, la Policia Municipal va im-

posar una vintena de sancions a 

conductors de patinets que circu-

laven de manera incorrecta. Per 

millorar el coneixement sobre les 

normes de circulació d'aquests 

vehicles, l’Ajuntament de Mollet 

posa en marxa una campanya in-

formativa adreçada a l'alumnat de 

les escoles i els instituts, amb què 

també es volen difondre els as-

pectes més importants de la nova 

ordenança de circulació i sobre 

com s’ha de circular per la ciutat 

en patinet elèctric de manera cor-

recta, segura i respectuosa. Una 

de les qüestions que regularitza la 

nova ordenança de circulació, que 

va entrar en vigor a la tardor, és 

l'ús dels patinets i els vehicles de 

mobilitat personal. Entre altres, 

l'edat mínima per conduir-los a la 

ciutat és de 15 anys; l'ús del casc 

és obligatori, no es pot conduir 

amb auriculars i no hi poden anar 

més d'una persona. La circulació 

d'aquests vehicles, a més, igual 

que les bicicletes s'ha de fer exclu-

sivament per la calçada.

Aquesta campanya se suma i 

complementa les xerrades i actua-

cions d’educació viària que fa anys 

la Policia Municipal dur a terme als 

centres educatius de la ciutat. 

Una vintena de sancions a 

conductors de patinets en

un cap de setmana a Mollet

CIVISME UNA CAMPANYA INFORMARÀ ELS JOVES DE LA NORMATIVA VIGENT D'AQUESTS VEHICLES
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CCOO alerta que l'impacte de la Covid 

en el mercat de treball té nom de dona
MOLLET. El sindicat CCOO va pre-

sentar a Mollet aquest dilluns, 8 

de març, coincidint amb el Dia In-

ternacional de la Dona, l'informe 

"Treballs i crisi de la covid-19: un 

impacte molt feminitzat". Segons 

aquest document, l’impacte de la 

pandèmia al mercat de treball té 

nom de dona i això es reflecteix 

tant en les taxes d’ocupació i atur 

com en els nivells de temporalitat, 

de treball a temps parcial i, fins i 

tot, en el teletreball o en les condi-

cions de salut a la feina.

Tal com explicava la Lluïsa Gon-

zález, responsable de la Secretaria 

de les Dones, LGTBIQ  de la Unió 

Intercomarcal de CCOO del Vallès 

Oriental-Maresme-Osona, a banda 

que durant tot el període de con-

finament i de la pandèmia els tre-

balls de cura han estat i estan sent 

desenvolupats per dones, a més a 

més han estat les dones les més ex-

posades a contagiar-se de la Covid: 

"Veiem que aquesta feina, que és 

una feina essencial no té el valor 

8 DE MARÇ EL SINDICAT LAMENTA LA "MANCA DE COMPROMÍS REAL" DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN TERMES D'IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

mollet feminista

ACTES 8M  Mollet Feminista va organitzar una passejada segura a Gallecs

8M, DIA DE LES DONES
#Som8DeMarç

#DiaDeLesDones #8M
ÍNDEX D’IGUALTAT DE GÈNERE A CATALUNYA

72,5%*
*100% és la plena igualtat entre homes i dones

MERCAT DE TREBALL
 Les dones representem el 47,3% 

de població ocupada.

 La taxa de temporalitat femenina se 
situa en el 21,7%, és a dir, 3,8 punts per 
sobre de la masculina (17,9%).
Els principals sectors econòmics on la mà 
d’obra femenina és majoritària són sectors 
vinculats a l’àmbit sanitari i serveis socials, 
educació, comerç i tasques administratives 
i auxiliars.

 La bretxa salarial entre homes 
i dones se situa encara en 
el 22,2% i les diferències salarials 
creixen amb l’edat.

 La taxa d’activitat femenina ha anat 
pujant en els darrers anys, però també 
ho ha fet la taxa d’atur. Al Vallès Oriental, 
la taxa d’atur femenina se situa al 16%. 
La masculina al voltant de l’11%.

 Les prestacions per jubilació són 
clarament diferents... de promig, 
els homes cobren 1.449,49€ mentre 
que les dones 829,05€

ENTORN SOCIAL
 La població de la comarca l’any 2020 

suma un total de 414.570 habitants, dels 
quals les dones som el 50,1%. Les dones de 
més de 65 anys són el 9% de la població 
total de la comarca.

 El 27% de les dones de la comarca 
tenen estudis superiors. Entre els homes 
aquesta xifra se situa al voltant del 22%.

 L’esperança de vida femenina se situa 
en 86,3 anys, pràcticament 6 anys més 
que els homes.

 Ús del temps: les dones dediquen 
dues hores més a les tasques de 
cura de la casa i la família.

 L’any 2019 a Catalunya es van registrar 
14 FEMINICIDIS mortals.
Al Vallès Oriental, el primer 
semestre del 2020 es van 
registrar més de 400 denúncies 
per violència masclista.

 La taxa de pobresa creix, i molt 
especialment entre les dones grans i, 
que molt sovint, viuen soles.

que hauria de tenir. Per això, el 

nostre lema aquest 8 de març ha 

estat Som Dones. Som Essenci-

als, perquè bàsicament aquesta 

essencialitat que fem les dones 

no està valorada socialment 

com creiem que s'hauria de fer".

Per la seva banda, el secretari 

general de CCOO al Vallès Oriental, 

Maresme i Osona, Gonzalo Plata, 

reivindicava el paper primordial 

que juguen les cures en la nostra 

vida: "Les cures ens acompa-

nyen des que naixem", deia Plata 

qui també lamentava: "La bretxa 

salarial s'està reduint a un rit-

me inaguantable. Si bé, el 2019 

estàvem al 22,23%, enguany es-

tem al 22,20%. A aquest ritme 

podem trigar a aconseguir  la 

igualtat entre homes i dones en 

matèria salarial 50 anys".

Plata afirmava que tot i tenir 

eines noves, "manca un compro-

mís real de les administracions 

públiques per assolir aquesta 

igualtat" i exposava les reivindi-

cacions que des del sindicat pro-

posen en aquest sentit. Entre elles, 

hi ha la negociació obligatòria dels 

plans d'igualtat a les empreses de 

més de 50 treballadors i treballa-

dores, la implementació de siste-

mes retributius de promoció inter-

na transparents, la integració de la 

visió de gènere a la prevenció i a la 

vigilància de la salut a les empreses 

i la derogació de les reformes labo-

rals i la de les pensions del 2013, 

pel seu perjudici envers les dones. 

Així com l'augment del salari mí-

nim interprofessional fins al 60% 

de la mitjana salarial, per incre-

mentar així els salaris menors que 

majoritàriament afecten les dones.

Reivindicacions d'igualtat el 8M
Tot i que la Covid va marcar els 

actes del Dia Internacional de la 

Dona d'enguany, la majoria de mu-

nicipis baixvallesans van sortir al 

carrer per reclamar la igualtat en-

tre homes i dones. A Mollet, els ac-

tes van començar diumenge amb 

dues passejades per reivindicar 

els espais lliures de masclismes, 

una organitzada per Ara Mollet 

ERC i l'altre per Mollet Feminista. 

Mentre que el dia 8, Mollet Femi-

nista va organitzar una concen-

tració davant l'Ajuntament on van 

participar prop de 180 persones. 

A Montornès, el mateix dia 8 es va 

fer la lectura del manifest institu-

cional davant l'Ajuntament i es va 

editar un vídeo amb imatges de les 

dones comerciants del poble. A Pa-

rets la plaça de la Vila va acollir la 

lectura del manifest institucional i 

l'actuació de Comando Señoras. A 

Martorelles la lectura del manifest 

es va fer davant l'Ajuntament i a 

Sant Fost les encarregades de lle-

gir el manifest (en format virtual) 

van ser dones del poble.  

EL SINDICAT HA ATÈS DURANT LA PANDÈMIA  
VÍCTIMES D'ASSETJAMENT SEXUAL A LA FEINA
■ Una de les eines que des del Sindicat CCOO han posat en marxa durant la pandèmia ha estat un 
servei d'assessorament i informació a les dones. Aquest espai ha servit per ajudar les afectades per 
la bretxa digital, així com les víctimes de violència de gènere en l'àmbit de la parella i també les vícti-
mes de l'assetjament sexual o per raó de sexe en les empreses. "Aquestes dones han aguantat mol-

tíssim per no perdre el lloc de treball durant la pandèmia", indicava González. "El problema amb el 

qual ens hem trobat és que aquest assetjament es produeix en petites empreses on qui exerceix 

aquesta violència envers les dones sol ser el propietari de l'empresa o el gerent", lamentava.

Concentrats a Mollet contra les sales de joc

Un centenar de persones es va concentrar dissabte davant l'Ajuntament per mostrar el 
seu rebuig a la possible obertura d'un bingo a l'antiga discoteca Teatre. La concentració, 
impulsada per la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès, va comptar amb 
l'adhesió de 23 entitats que consideren aquest tipus d'instal·lacions "perjudicials per a la 

salut de les persones". La plataforma recorda que l'Ajuntament ha aprovat dues mocions en 
contra dels jocs d'atzar i per això demana a l'equip de govern que faci "una moratòria d'un 

any per canviar el POUM puntualment i no autoritzar aquest tipus d'activitat", diuen. 

pdspbv
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IUSF i En Comú Podem negocien 
una moció de censura per fer 
fora ERC del govern de Sant Fost 
SANT FOST. El desgavell a la política 

santfostenca torna a estar a l'ordre 

del dia. Aquesta setmana saltaven a 

la llum les negociacions entre el regi-

dor de Sant Fost En Comú Podem, Al-

berto Bastida, i Independents Units 

per Sant Fost (IUSF) per arribar a un 

acord que expulsi ERC-Junts i la regi-

dora no adscrita M. José Sánchez del 

govern de Sant Fost. Malgrat l'ani-

madversió manifesta entre Bastida 

i els responsables d'IUSF, a qui fins 

i tot ha portat als tribunals, Podem 

i els independents estarien tancant 

els serrells per presentar una moció 

de censura a l'Ajuntament, que aca-

baria amb l'actual govern en mino-

ria, quan encara no fa dos anys de les 

eleccions municipals. 

Les tibantors entre Sant Fost En 

Comú Podem i ERC van acabar, no 

fa ni un mes, amb el trencament del 

pacte de govern entre ambdós par-

tits, que Bastida atribuïa als incom-

pliments de l'alcalde, Carles Miquel. 

Amb tot, en aquells moments, Bas-

tida assegurava: "No contemplem 

una moció de censura, ni cap altra 

cosa que no sigui treballar pel po-

ble per complir el nostre progra-

ma electoral". 

Ara, però, s'obre la porta al re-

torn d'IUSF al govern santfostenc 

gràcies al suport de Bastida, una 

possibilitat que dilluns al vespre 

IUSF exposava als seus militants i 

simpatitzants en assemblea.

Reacció del govern
Mentre els líders d'IUSF i Bastida 

–amb qui aquest diari ha contactat 

sense resposta– mantenen el mu-

tisme, el govern d’Esquerra-Junts 

per Sant Fost ha lamentat en un 

comunicat "els intents constants 

d'IUSF per desestabilitzar la po-

lítica municipal". "No entenem a 

què estan jugant dos partits que 

tenen denúncies creuades entre 

ells. Ara és moment de respon-

sabilitat política i treballar per la 

recuperació econòmica, social i 

cultural del poble", considera l'al-

calde, Carles Miquel. 

El govern assegura tenir la "mà 

estesa" a totes les formacions 

polítiques del poble per arribar a 

acords "que serveixin per millo-

rar el dia a dia i les condicions de 

vida dels nostres veïns i veïnes". 

En aquest sentit, Miquel assegura: 

"No podem ni tenim la intenció 

de governar amb la por d'una 

possible moció de censura. No-

saltres estem aquí per treballar 

pel poble, i ho seguirem fent tan 

si estem a govern com si ens en-

vien a la oposició", diu.

Sánchez amenaça amb dimitir
Per acabar-ho d'amanir, la regi-

dora no adscrita, M. José Sánchez, 

torna a convertir-se en una peça 

clau en el taulell de joc. Sánchez ha 

assegurat: "Si presenten la mo-

ció de censura renunciaré a l'ac-

ta de regidora", diu, una manio-

bra que faria que el PSC recuperés 

la cadira i que, segons considera 

l'alcalde, Carles Miquel, "obre les 

portes a un govern d'IUSF i PSC 

on Podem no serà rellevant", 

conclou. 

POLÍTICA  UN HIPOTÈTIC SUPORT DEL REGIDOR ALBERTO BASTIDA A LA MOCIÓ RETORNARIA EL GOVERN LOCAL ALS DE SANMARTÍ TRIBUNALS 

El jutge anul·la 

el tercer grau a 

Turull i la resta de 

presos a Lledoners

El jutjat de vigilància penitenciària 

retirava aquesta setmana el tercer 

grau als set presos independentis-

tes de Lledoners, entre els quals el 

paretà Jordi Turull, després que 

ho demanés la fiscalia. El tribunal, 

inicialment, no va suspendre cau-

telarment la semillibertat, com 

demanava el ministeri públic, però 

ara, analitzant el fons de la qüestió, 

sí que l’ha anul·lat, mesura que re-

torna els polítics a la presó.

El paretà Jordi Turull, i vicepresi-

dent de JxCat, reaccionava a Twitter 

després que el jutjat de vigilància 

penitenciària fes pública la mesura: 

"Avui de nou i més fort que mai, 

perquè no ens podran empreso-

nar els ideals i el compromís amb 

l’objectiu". També assegurava sa-

ber-li molt greu "no haver pogut 

anar a tantes places i pobles, en-

titats i persones que no heu pa-

rat, per agrair-vos personalment 

tant i tot el que feu per la causa 

que defensem".

A les portes de Lledoners, di-

marts al vespre, Turull demanava 

que es deixi d'estar pendent "de 

què ens fa aquest Estat perquè 

ja hem vist que no hi ha res a fer. 

Ja n'hi ha prou de tanta persecu-

ció", deia, tot just abans de tornar 

a la presó. L'exconseller demanava 

unitat "per guanyar la llibertat i la 

independència de Catalunya". 

SENSE L'AVAL DE LES NACIONALS DELS COMUNS I PODEM
n L'escenari d'una possible moció de censura no comptaria 

amb el suport de les respectives direccions dels partits 

(comuns i Podem) a nivell comarcal i nacional. El responsable 

d'En Comú Podem al Vallès Oriental, Jordi Manils, assegura 

que la comarcal, "oficialment", no té constància d'aquestes 

converses i creu que seria "inexplicable" que el regidor 

Bastida hi donés suport. "Quan vam sortir del govern ja 
vam dir que no optaríem a fer caure el govern actual. No 
plantegem alternatives perquè volíem un canvi de govern 
a Sant Fost i hem de ser fidels a allò que vam dir a la gent 
durant la campanya", assegura Manils.

Per la seva part, Marcos Galante, responsable de 

municipalisme de Podem Catalunya apunta: "Sabem que hi va 
haver contacte entre grups fa setmanes i es va descartar. A 
escala nacional no hem vist cap document", assegura. A més, 

Galante recorda que Podem "té un compromís de canvi per 

Sant Fost i és en el que ens volem abocar". Per reblar el clau, 

el dirigent del partit lila afegeix: "El regidor Bastida ha tingut 
històries –en referència a les denúncies creuades amb IUSF i 

l'exalcaldessa, Montserrat Sanmartí– i no seria molt coherent 
que ara li donés suport", opina.

Amb tot, l'acta de regidor és personal i, per tant, Bastida 

podria donar suport a una hipotètica moció d'IUSF sense 

necessitar l'aval dels partits que representa. En aquest 

sentit, Galante explica que a Podem "la consigna és no 
pactar amb grups municipals antitètics i si succeís 
l'executiva hauria de valorar les possibles mesures a 
prendre", avança. Un argument similar és el que esgrimeix 

Manils qui fa referència al règim disciplinari del partit, un 

extrem, però, que "encara no ens volem plantejar". Manils 

i Bastida no haurien mantingut encara cap reunió, tot i que 

"ens hem emplaçat a parlar-ne.
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500 molletans han trobat feina 

i 45 han creat negocis amb el 

suport d'EMFO durant el 2020
MOLLET. Tot i la situació viscuda 

per la Covid, durant el 2020 prop 

de 500 molletans han trobat feina i 

45 emprenedors han tirat endavant 

els seus propis negocis gràcies al 

suport de l'Empresa Municipal de 

Formació Ocupacional i Ocupació 

de Mollet (EMFO). Així es detalla en 

la memòria anual d’EMFO, on tam-

bé es destaca que es va continuar 

donant servei en format virtual a la 

ciutadania i a les empreses des del 

primer dia, amb un total de 6.152 

persones ateses i 15.000 atencions 

individuals durant tot l’any 2020, 

realitzades des dels serveis munici-

pals d’ocupació ubicats a Mollet Ori-

enta. Del total de persones ateses, 

durant el període de març a juliol, 

3.278 van rebre l'atenció en format 

telemàtic principalment, fet que re-

presenta el 53% dels usuaris atesos 

durant l’any 2020.

Pel que fa a l'emprenedoria, se-

gons les dades del  MolletHub, du-

rant el 2020 es van crear 45 nous 

negocis, es van atendre més de 

2.000 persones emprenedores i 

es van contactar més de 3.500 em-

preses. El perfil dels nous negocis 

creats durant el 2020 amb el suport 

del MolletHub són dels sectors de 

comerç al detall, la restauració o els 

serveis personals.

Per altra banda, durant el 2020, 

es van contractar 70 persones en 

plans municipals d’ocupació a tra-

vés de 5 programes diferents, entre 

els quals el pla d’inserció municipal 

del PIVEM. Mentre que el servei de 

formació situat a Mollet Forma va 

impartir 13 cursos professionalit-

zadors en els quals van participar 

195 alumnes. En total, es van oferir 

més de 4.900 hores de formació (un 

17,4% més que l’any anterior).

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs 

ha destacat que "ara més que mai 

és imprescindible que l’Ajunta-

ment esmerci tots els seus esfor-

ços en enfortir l’economia que 

OCUPACIÓ  L'EMPRESA MUNICIPAL DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE MOLLET VA FER MÉS DE 15.000 ATENCIONS INDIVIDUALS L'ANY PASSAT, TOT I LA PANDÈMIA

EMFO  Va continuar donant servei en línia a la ciutadania durant la pandèmia

emfo

afavoreixi la creació d’ocupació". 

Segons Monràs: "Aquest 2021 ha 

de ser l’any de la recuperació i 

EMFO seguirà sent una eina útil 

al servei de la ciutadania molle-

tana pel desenvolupament labo-

ral i econòmic de la ciutat".

Mentre que pel regidor d’EMFO, 

Raúl Broto: "El 2020 ha estat un 

any difícil per a la ciutadania i 

els serveis d’ocupació de Mollet 

s’han adaptat a la nova realitat 

per poder seguir donant el millor 

servei possible als nostres con-

ciutadans, com a mostra són les 

prop de 500 persones que han 

trobat feina gràcies als serveis 

d’EMFO, les més de 8.000 perso-

nes ateses o les prop de 5.000 ho-

res de formació".  

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet, 

amb la col·laboració d’Esade Crea-

polis han posat en marxa un pro-

grama de vuit activitats adreçades 

al teixit empresarial de la ciutat, en 

les quals es presentaran les últimes 

tendències en la gestió de la innova-

ció amb l’objectiu de promoure el 

seu creixement i la competitivitat. 

També s’afavorirà el networking 

i les connexions entre el personal 

directiu. El programa consisteix en 

vuit activitats agrupades en quatre 

accions de diferent format i dura-

da que es desenvoluparan entre 

el 23 de març i el 6 de juliol. Totes 

les activitats estaran dirigides per 

ponents vinculats a Esade Creapo-

lis que compten amb una dilatada 

carrera en l’àmbit de la innovació 

empresarial, ja sigui des del món 

empresarial, la consultoria, el món 

acadèmic o l’àmbit d’agències per a 

la competitivitat de l’empresa.

Les activitats que previstes són: 

Oportunitats de la indústria 4.0 (23 

de març, 6 d'abril, 20 d'abril i 11 de 

maig de 17.30 h a 19 h); la ponèn-

cia Lideratge innovador (1 de juny 

de 17.30 h a 18.30 h); Innovació 

sostenible als polígons d’activitat 

econòmica i entorns industrials (15 

de juny de 17.30 h a 18.30 h); i la 

taula rodona entre emprenedors 

i empreses Com col·laborar i ges-

tionar el talent? (29 de juny i 6 de 

juliol de 17.30 h a 19 h).

Les trobades d’aquestes empre-

ses poden ser en línia, presencials 

o en format mixt en funció de l’ac-

tivitat. En el cas de les activitats 

presencials, aquestes es poden 

desenvolupar tant a l’ecosistema 

d’innovació d’Esade Creapolis, 

com als espais habilitats per l’Ajun-

tament de Mollet. Les empreses 

interessades a participar d’alguna 

de les accions es poden inscriure a 

mollethub.cat/creapolis.  

Esade posa en marxa 
a Mollet un programa 
d’innovació empresarial

FORMACIÓ  CONJUNTAMENT AMB L'AJUNTAMENT MOLLETÀ OFERIRAN VUIT ACTIVITATS ADREÇADES AL TEIXIT EMPRESARIAL DE LA CIUTAT DEL MARÇ AL JULIOL

ECONOMIA
Carles Torras deixa la secretaria general d'UEACEl fins ara secretari general de la Unió d'Empresaris d’Automoció de Catalunya (UEAC), el molletà Carles Torras, deixa el càrrec per jubilació 
després de setze anys al capdavant de l'associació. Sota la seva gestió 

destaca l'increment d'associats del gremi, actualment amb més d'un miler 

d’associats. L'actual vicepresident primer Josep Villagrasa, pren el relleu.

Aragall, al comitè de la Cambra
El ple de la Cambra de Barcelona va 

elegir dilluns Jaume Aragall com a nou 

vocal del comitè executiu. Aragall ja era el 

president de la Cambra del Vallès Oriental i 

coordinador de les Cambres Territorials. 
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Factures no 
pagades: com 
deduir-se la 
pèrdua

Si un client no paga el seu 
deute en el venciment pac-
tat, es pot comptabilitzar una 
despesa per deterioració, 
amb la finalitat de compen-
sar l’ingrés computat en el 
moment de l’operació.
No obstant això, aquesta 
despesa només serà fiscal-
ment deduïble si en la data 
de tancament de l’exercici 
es compleix algun dels se-
güents requisits:
1. Que el deutor hagi estat 
declarat en concurs, o hagi 
estat processat per un delic-
te d’alçament de béns.
2. Que s’hagi iniciat una re-
clamació judicial o arbitral 
contra el deutor.
3. O bé que hagin transcorre-
gut almenys sis mesos des 
del venciment de l’operació.
Si no es donen cap d’aques-
tes circumstàncies, la factu-
ra, de moment, no pot con-
siderar-se com una despesa 
incobrable i, per tant, no té la 
consideració de despesa de-
duïble a l’efecte de l’impost 
de societats.

Alstom duplicarà la plantilla per 
l'encàrrec de 150 trens de Renfe 
BAIX VALLÈS. El Consell d’Adminis-

tració de Renfe va aprovar dilluns 

l'adjudicació a Alstom del contrac-

te per a la compra de 152 trens de 

100 metres de longitud, per un 

import de 1.447 milions d'euros. 

Els nous trens, que seran desti-

nats a servei en els grans nuclis de 

Rodalies, tenen una capacitat d'al-

menys 900 places cadascun d'ells 

(un 20% més que els actuals Ci-

via). A més, minimitzaran el temps 

de baixada i pujada de viatgers, 

mitjançant un avançat disseny 

amb un mínim de 10 portes i am-

plis vestíbuls. Així mateix, tots ells 

seran totalment accessibles per 

facilitar el viatge de persones amb 

mobilitat reduïda, i disposaran de 

connexió wifi i zones per bicicletes 

i carrets infantils.

En aquest sentit, la fàbrica d'Als-

tom a Santa Perpètua de Mogoda 

duplicarà la plantilla per poder 

atendre la demanda de l'operador 

ferroviari. A banda d'això, Alstom 

també preveu ampliar instal·laci-

ons a la finca de 360.000 metres 

quadrats de la seva propietat a 

Santa Perpètua, de les quals actu-

alment n'ocupa 65.000. La fàbrica 

també s'haurà d'adaptar a la nova 

producció.  

EMPRESES  EL CONTRACTE PREVEU 152 TRENS DE GRAN CAPACITAT PER UN IMPORT DE 1.447 MILIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA

Una desena de 
baixvallesans 
participen a 'Talents 
en potència'

MONTORNÈS/MONTMELÓ.  El pro-

grama Talents en potència, impulsat 

pel Consell Comarcal, ha comptat 

enguany amb la participació d'un 

parell de municipis baixvallesans: 

Montornès i Montmeló. Tot plegat 

es tracta d'un projecte que ofereix 

un acompanyament individual per 

millorar l’ocupabilitat de les perso-

nes en el seu camí cap a la recerca 

de feina i alhora para atenció a pos-

sibles necessitats de les empreses 

de la comarca. El programa comp-

ta amb el suport del Departament 

d’Afers Socials i Famílies i el cofi-

nançament de 16 ajuntaments de 

la comarca, i es va iniciar l’abril de 

2018. Des d’aleshores s’han inserit 

laboralment 3 persones de les 6 de 

Montornès que hi han participat. 

Enguany, a més, n'han participat 

dues persones montmelonines. 

arxiu

FABRICANT TRENS  A la planta d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda

"Sòlid rendiment" de 
Henkel, malgrat la Covid
MONTORNÈS.  L'empresa Henkel, 

que té diverses naus a Montornès, 

assegura que ha obtingut "un sò-

lid rendiment en l'exercici 2020, 

tot i l'impacte de la pandèmia". 

De fet, la companyia ha superat els 

resultats previstos per a l'any. En 

aquest sentit, Carsten Knobel, CEO 

de la companyia, apunta: "Hem re-

gistrat unes vendes de 19.300 mi-

lions d'euros, lleugerament per 

sota del nivell de l'any anterior".

De cara a aquest 2021, Henkel 

espera generar un creixement 

orgànic de les vendes d'entre el 2 

i el 5%. Tanmateix, fan una previ-

sió sent conscients de "l'alt nivell 

d'incertesa sobre com seguirà 

evolucionant la pandèmia, com 

progressaran de ràpid els esfor-

ços de vacunació i com afectarà 

això a les restriccions". Confien, 

però, "que les restriccions actu-

als en molts mercats claus s'ai-

xecaran en el primer trimestre 

i que no hi haurà tancaments 

generalitzats de negocis mino-

ristes i industrials".  

HAN SUPERAT ELS RESULTATS PREVISTOS PEL 2020

Incrementa l'oferta de 
naus i solars industrials
BAIX VALLÈS. El total d'ofertes de 

naus i solars industrials en venda 

o lloguer ha anat incrementant-se 

a la comarca i en els darrers me-

sos de 2020 se situava als nivells 

anteriors de l'inici de la pandèmia 

de la Covid-19. Al mes de desembre 

aquest número va créixer fins a les 

gairebé 1.400 ofertes, encara que 

l'augment més pronunciat va esde-

venir entre setembre i octubre, se-

gons l'últim informe d’evolució de 

l’Observatori de Polígons d’Activi-

tat Econòmica (OPAE), referent al 

quart trimestre de 2020. "L'incre-

ment total   del nombre d'ofertes 

podria venir provocat per un  

tema d'acumulació i no encara  

per una recuperació de l'activi-

tat econòmica", exposen els tèc-

nics. Segons l'informe, la mitjana 

mensual d'antiguitat de les ofertes 

en els portals va tenir un augment 

més que considerable en l'últim tri-

mestre del 2020 i al desembre les 

ofertes del Vallès Oriental  trigaven  

de mitjana  316  dies en aconseguir 

tenir sortida en el mercat.  

INDÚSTRIA  LA CAUSA PODRIA SER LA DIFICULTAT PER VENDRE
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EMPRENEDORIA

El Sant Gervasi 
convoca la 6a 
edició dels Premis 
Manuel Arroyo 

MOLLET.  L'Escola Sant Gervasi ha 

convocat la 6a edició dels Premis 

Manuel Arroyo, que en aquesta 

ocasió comptarà amb dues cate-

gories: una per a emprenedors i 

emprenedores de l'economia coo-

perativa, i una altra per a exalum-

nes de l'Escola Sant Gervasi. El 

primer pretén impulsar la creació 

de projectes empresarials de caire 

cooperatiu i, alhora, estimular i 

prestigiar els valors de l'emprene-

doria, la cooperació i l'esperit in-

novador i transformador. El segon 

premi vol ser un reconeixement a 

la trajectòria professional o vital 

d'un alumne de l'escola que s'ha-

gi distingit per aquests mateixos 

valors. Les candidatures es poden 

presentar a premismanuelarroyo.

coop , fins al dia 5 d'abril de 2021.

Els premis porten el nom del fun-

dador d'Escola Sant Gervasi,  Ma-

nuel Arroyo Porras (1946-2008), 

que va ser director del centre entre 

1970 i 2007 i president de la coo-

perativa fins al seu decés.  

COMERÇ

El servei a domicili 
del Mercat de 
Mollet s'amplia 
fins a Montmeló

BAIX VALLÈS.  Montmeló i Polinyà 

s'afegeixen a la llista de distribució 

de les comandes del Mercat Muni-

cipal de Mollet realitzades a través 

del web d'Aprop Online. D'aquesta 

manera, unes 17.200 persones més 

podran gaudir d'aquest servei d'en-

viament a domicili. Ara per ara, el 

servei d’entrega a domicili ja comp-

ta amb 13 municipis de la rodalia 

del mercat: Mollet del Vallès, la Lla-

gosta, Lliçà de Vall, Lliçà d'Amunt, 

Martorelles, Montmeló, Montornès, 

Parets del Vallès, Santa Perpètua 

de Mogoda, Santa Maria de Marto-

relles, Sant Fost de Campsentelles, 

Palau-solità i Plegamans i Polinyà. 

Des d'aquest 2021 la plataforma ad-

met el pagament mitjançant Bizum, 

una eina "que facilita la compra 

als clients més joves" i amb la qual 

pretenen "millorar l’experiència 

de compra a l'usuari". A més, es 

preveu crear aviat un perfil d'usua-

ri Premium de tarifa plana d’entre-

ga a domicili per facilitar les petites 

compres del dia a dia.  

Pimec obrirà dues antenes 
territorials a Mollet i Sant Celoni

MOLLET. La renovació de la junta 

directiva de Pimec, que es va for-

malitzar dimarts, ha comportat 

alguns canvis a la delegació ter-

ritorial del Vallès Oriental. Tot i 

que el president de la patronal a 

la comarca es mantindrà com fins 

ara, Daniel Boil –que formava part 

de la llista d'Antoni Cañete a les 

eleccions a la presidència de l'en-

titat– ha anunciat una renovació 

d'aproximadament el 25% de la 

junta comarcal.

Els canvis es produiran les prò-

ximes setmanes, un cop s'hagin 

reactivat les diverses organitza-

cions de la patronal i les delega-

cions territorials. L'objectiu és 

reforçar l'estructura de l'entitat a 

la comarca i ampliar la junta de les 

15 persones actuals a gairebé una 

vintena.

Un dels canvis, de fet, ja es va 

produir a final d'any, quan Enric 

Vallejo va substituir Joan Carles 

Basi com a delegat territorial de 

Pimec al Vallès Oriental. Ara, a 

més, es preveu la incorporació de 

nous empresaris i empresàries a 

la junta, "sobretot dones i joves, 

procedents del sector industrial 

i de diversos punts de la comar-

ca", asseguren des de Pimec, que 

donarà a conèixer els noms dels 

nous integrants més endavant.

L'objectiu de Pimec és reforçar 

el paper de la delegació comarcal, 

sobretot per donar millor servei a 

l'àmbit industrial. Per això, a més 

d'ampliar i renovar la junta, tam-

bé ha previst obrir dues antenes 

noves, al Baix Vallès i al Baix Mont-

seny, que s'afegiran a l'estructura 

que actualment ja funciona a Gra-

nollers. L'obertura més propera 

serà l'oficina de Mollet del Vallès, 

que pot produir-se en qüestió de 

setmanes. Més endavant, quan 

el procés estigui més madurat, 

s'obrirà també una oficina de Pi-

mec a Sant Celoni.  

EMPRESES  L'OBERTURA DE LA SUBSEU MOLLETANA ES PODRIA PRODUIR EN UNES SETMANES

DANIEL BOIL  President de Pimec Vallès Oriental

pimec
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OPINIÓ

Ja fa un any que convivim amb la Covid-19, amb les mascaretes, les dades 
epidemiològiques, les restriccions i, lamentablement, amb xifres de malalts i 
morts que fan esgarrifar. Fa un any que ens vam tancar a casa pensant que hi 
seríem 15 dies i tot plegat s'acabaria ràpid; i ara intuïm que, malgrat l'arribada 
de la vacuna, això encara va per llarg. Fa un any que hem assumit el teletreball, 
les videotrucades, els streamings i altres eines digitals com a bàsiques per a 
comunicar-nos. Fa un any que ens limiten al mínim les abraçades i petons.
Ara que fa un any que hem assumit coses inimaginables, és hora de fer balanç 
i, des de la responsabilitat i la cerca del bé comú, qüestionar si hem trobat la 
millor manera de superar la crisi sanitària. Si, a banda de coses positives, com la 
digitalització i la millora de l'accés a molts serveis, també ens deixarà retallades 
de drets i llibertats. Si cal apuntar més decididament al canvi climàtic com 
l'origen d'aquesta dramàtica conseqüència. És hora de mantenir la prudència 
per evitar contagis, però també de plantejar quina societat de futur volem i quin 
planeta volem per viure. El repte és majúscul i, de moment, tal dia farà un any, i cal 
començar a obrir els ulls més enllà de la gestió diària de la pandèmia.

TAL DIA FARÀ UN ANY

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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n dia, quan estudiava Educació 
Social, vam fer un col·loqui sobre 
la pel·lícula Ladybird, Ladybird. El 
film denuncia el cas real d'una dona 

a qui l'estat britànic li retira la custòdia dels fills 
i en què els serveis socials anglesos hi juguen 
un paper determinant. Són els que decideixen, 
mitjançant els seus informes, separar els fills 
de la mare. La criminalització de la pobresa, la 
mirada classista i la manca de professionalitat 
configuren les "instruccions tècniques" que fan 
decidir sobre el cas als serveis socials.

A Mollet els responsables que no es recone-
gui l'empadronament sense domicili fix són 
el PSC i Podemos, els partits que governen a 
l'Ajuntament. Decideixen i redacten les "ins-
truccions tècniques", però per a Mollet Acull 
són polítiques racistes que no s'ajusten a la llei 
i que, a la pràctica, impedeixen l'empadrona-
ment dels nostres veïns.

Els serveis socials de Mollet també en són 
responsables. El desembre de 2020 Mollet 
Acull es va reunir amb les caps de serveis soci-
als de la ciutat i ens van comunicar que no farien 
altra cosa que executar "les instruccions tècni-
ques" que decidissin els partits que governen 
a l'Ajuntament. Ens deixaven clar, per tant, que 
tot i que les ordres no s'ajustin a llei no hi ha 
espai ni per a la crítica, ni per a la rebel·lió, ni 
per a l'autonomia dels serveis socials. Molt trist 
i molt lamentable tot plegat. Des de Mollet Acull 
pensem que tant els polítics com els funcionaris 
de serveis socials estan jugant amb foc. Es diu 
prevaricació i és el delicte propi del qui manca a 

l'obligació del càrrec que exerceix, és la desviació 

dels propis deures professionals. 
El problema de l'empadronament a Mollet 

el tenen els veïns que viuen rellogats en ha-
bitacions, és a dir, les persones que no tenen 
papers de propietat ni de lloguer del domicili 
on viuen. La llei contempla la manera com 
s'han d'empadronar aquests veïns a partir de 

Rellogats, rellogats

U

JORDI
SANZ VILARDELL

Mollet Acull

l'empadronament sense domicili fix. Un cop 
reconeguda la seva situació són empadronats 
en adreces municipals.

Les persones que sol·liciten l'empadrona-
ment sense domicili fix han de passar primer 
pels serveis socials, on els funcionaris els 
entrevisten i després redacten un informe. 
La clau està en aquest informe, perquè, tot i 
ser favorable amb les persones sense sostre, 
Mollet Acull ha pogut constatar que mai re-
coneixen la situació de vulnerabilitat i risc 
social dels rellogats i sempre se'ls nega l'em-
padronament sense domicili fix. Si vius sota 
un pont podràs ser empadronat sense domi-
cili fix però no si vius de rellogat. No pot ser 
de cap altra manera: l'Ajuntament ordena les 
instruccions tècniques i els serveis socials 
obeeixen com a xaiets.

L'Ajuntament, a partir de l'informe de serveis 
socials, els nega l'empadronament en una adre-
ça municipal i els comunica que ha de fer-ho en 
l'adreça on viuen. Però no tenen papers. El pro-
pietari del pis podria donar permís per empa-
dronar-los però no n'està obligat. I si no n'està 
obligat no pot ser que l'Ajuntament abandoni 
els rellogats i deixi en mans del propietari la de-
cisió d'empadronar. Això és fer trampa perquè 
l'Ajuntament sí que n'està d'obligat.

A la pràctica, ocupes, sense sostre i rello-
gats comparteixen la mateixa situació: no 
tenen papers de propietat ni de lloguer, però 
només a les persones que viuen de rellogades 
se'ls nega l'empadronament.

No hi ha excuses. Exigim al PSC i a Podemos 
i als funcionaris dels serveis socials de Mollet 
que facin la feina que els pertoca amb vocació 
de servei públic i ajustats a la llei. I la llei diu 
que totes les persones que viuen de manera 
habitual en un municipi tenen el dret a ser em-
padronades per l'Ajuntament. PADRÓxTOTES!

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

En el #diadeladona reivindiquem la 
necessària igualtat entre homes i dones. 
Que des de la infància s'imposen rols, 
privant de llibertat. Volem nenes lliures, 
amb un futur ple d'oportunitats i que ser 
dona no sigui un fre!

@AMPAMONTSENY @PAHMolletBV

La futura Ley de Vivienda, no ha 
d'avançar sense recollir les mesures de la  
#IniciativaLeyVivienda. No pot ser una llei 
descafeïnada i ha de garantir i reconèixer 
l'habitatge com un dret i no com un bé de 
mercat.

Si vius sota un pont pots ser 
empadronat però si vius rellogat, 

no. L'Ajuntament ordena i els 
serveis socials obeeixen

ust ara farà un any que vam comen-
çar a patir els efectes de la pandèmia. 
Van començar estrictes mesures de 
contenció que van acabar amb uns 

mesos de confinament total, la posterior de-
sescalada i la tornada de les segona i tercera 
onades. Em sap greu aquesta paraula escolli-
da per anomenar els creixements de la Covid, 
perquè m’estimo el mar.

Hem sentit a parlar de moltes xifres, nous 
casos, nombre d’ingressats, nombre de per-
sones que han perdut la vida, del col·lapse 
de les UCI, de les repercussions econòmi-
ques, la crisi econòmica que patim i pati-
rem i ens farà patir i molt... Avui, però, m’ha 
entristit pensar en la soledat.

La soledat també s’ha convertit en efec-
te advers d’aquesta pandèmia. Per a algu-
nes persones és un efecte advers de la vida 
mateixa sense necessitat de pandèmia. Hi 
passem per sobre perquè fa mal.  Ningú ens 
ha bombardejat amb les xifres de persones 
sota els efectes d’un aïllament en situació 
d’incertesa que ha generat tantes angoixes 
i molta tristesa. Ni sentim a parlar gaire de 
les seves seqüeles en la salut mental. S’ha 
tractat, ara, com un mal menor necessa-
ri per evitar mals majors i potser és cert 
però... i després?

Vivim en un món on sembla que hi ha poc 

J

SÀTRAPES

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

espai per a la previsió i menys encara en 
salut mental. Recursos al límit sota mínims 
que entren en crisi amb facilitat i llavors 
no poden fer res més que apagar focs. És 
ben cert que aquesta situació ha superat 
totes les previsions possibles. Però potser 
ens hagués fet menys mal si aquestes pre-
visions possibles haguessin existit.

Falten professionals perquè molts han 
marxat cap a condicions laborals més òp-
times, i si entrem al camp de la recerca 
ens posarem les mans al cap del tracte als 
investigadors, de les condicions de treball 
de la majoria i de la falta d’inversió en re-
cursos per a la investigació.  

Covid, solitud, precarietat, recerca insu-
ficient... i literatura, si us plau! Necessitem 
intercanviar paraules per no sentir-nos 
sols, el llenguatge ens ha fet el que som. El 
meu amic Ramon m’ha parlat avui de pa-
raules boniques de dir, com rampoina an-
dròmina, moixaina... i finalment sàtrapa, 
en les seves diferents accepcions: 1) Go-
vernador d’una província de l’imperi persa 
antic amb poders polítics administratius i 
militars; 2) Persona que ostenta l’autoritat  
atribuint-se importància desmesurada en 
relació amb el càrrec i les pròpies possibi-
litats i coneixements; 3) Persona que viu 
regaladament com un príncep; 4) Murri, 
astut en les relacions humanes. 

Tots dos hem coincidit que hi ha uns 
quants sàtrapes pel món.
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ls i les treballadores de les empre-
ses de serveis continuem a la cua 
de la precarietat del mercat de tre-
ball. En el cas dels de la neteja de 

dependències municipals de Mollet, fa anys 
que pateixen conflictes laborals amb les em-
preses concessionàries.

El 2019, la fallida fraudulenta d'Expertus va 
provocar que l'Ajuntament assumís el paga-
ment de salaris i va provocar situacions eco-
nòmiques molt complicades per als/les tre-
balladores. Tot i això, l'Ajuntament va fer una 
nova concessió, aquesta vegada era l'empresa 
Rancom la que agafava el servei el febrer del 
2020. Lluny de millorar la situació va empitjo-
rar: al cap de dos mesos es va acomiadar una 
treballadora per motius poc justificats, al cap 
de tres mesos es va convocar una vaga davant 
una nova agressió de l'empresa als drets labo-
rals dels treballadors i, ara, per desgràcia, hem 
patit un accident laboral amb el resultat de la 
mort d'un treballador de 58 anys.

No puc evitar preguntar-me: a quin tipus 
d'empresa s'està contractant? Aquestes litici-
acions s'han convertit en subhastes, per veure 
qui ho fa més barat i per tant més precari? Per-
què és clar, hi ha alguna empresa, administra-

Una tragèdia evitable

E

M. CARMEN
MOYA

Regidora de Mollet en Comú

ció, gerents, supervisors, encarregats, etc. que 
no sàpiguen perfectament que els centres de 
treballs han d'estar endreçats i nets? Que els 
equips de feina han d'estar en bon estat? Que 
els treballadors han de tenir formació i infor-
mació sobre prevenció de riscos laborals? Que 
tinguin els epis corresponents? I que coneguin 
els seus drets i obligacions?

Aleshores, per què tants conflictes laborals 
a les empreses de serveis? Per què tants ac-
cidents laborals? I per què continua passant 
això justament a les administracions públi-
ques que haurien de ser exemplars? Potser 
estem contractant tan barat, precaritzant 
tant, que per això anem de conflicte en con-
flicte i, malauradament, també arribem a pa-
tir accidents laborals mortals.

S'ha de dir ben clar que el que és barat no és 
qualitat, que un accident, que una vida, no té 
preu. Les administracions no poden mirar cap a 
un altre costat. És una obligació moral de l'Ajun-
tament que es faci una investigació exhaustiva 
de l'accident i que es depurin responsabilitats.

I més enllà, s'han de prendre decisions 
clares i valentes: és necessari remunicipa-
litzar el servei de neteja dels equipaments 
municipals. Perquè no volem treballadors 
pobres i en risc, volem ocupació de qualitat, 
salaris dignes i seguretat al lloc de feina. Els i 
les treballadores tenim obligacions però tam-
bé drets. Només a una feina sense conflictes, 
sense accidents, en condicions dignes li po-
dem dir treball.

feliços amb molt menys; amb molt,

otser hem perdut la meitat del 
país, però no pas a Montesqui-
eu", diu el jutge francès que ha de 
decidir l’extradició de Frederica 

Montseny a Espanya, l’any 1941. És el fo-
nament d’aquesta frase —la separació de 
poders— allò que, per sobre de pressions 
polítiques i de les interpretacions més ma-
lèvoles dels actes de la militant anarquista, 
fa que el jutge decideixi, amb molta valentia, 
que la líder de la CNT no pot ser extradida.

És un dels millors moments de Frederica 

Montseny, la dona que parla. Una pel·lícula 
molt senzilla en què destaquen, entre d’al-
tres, les interpretacions de Màrcia Sisteró 
fent de Frederica Montseny i d’Emilio Gutié-
rrez Caba com a Francisco Largo Caballero. 
Poca cosa més cinematogràficament i ar-
tística; però un enfoc polític i històric molt 
interessant que esbossa una de les causes 
més cruentes i doloroses que van afavorir 
la derrota republicana de 1939: l’enfronta-
ment entre les forces lleials (republicans, so-
cialistes, comunistes i anarquistes). Lliçons 
que encara no hem après. 

La frase del jutge és expressió d’una pro-
funda actitud republicana. És cert, l’any 

P

FREDERICA 
MONTSENY, DONA

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

1941 mitja França estava ocupada per l’exèr-
cit alemany, però aquesta pèrdua en cap cas 
comportava per als defensors de les institu-
cions franceses la pèrdua, l’oblit, del valors 
republicans. Montesquieu n’és un precursor 
d’aquests principis socials i polítics; vàlids 
també aquí encara que no siguem república. 

Mirar la pel·lícula va ser la meva comme-
moració del Dia de la Dona i de les Dones, 
d’un dia on la llibertat, la igualtat i la frater-
nitat haurien de ser exigències unànimes per 
a la societat humana. 

No és així: excuses de mal pagador ens 
menen al sempre desastrós trencament de la 
unitat del progrés, mentre els adversaris de 
la igualtat —que no són, ni molt menys, no-
més l’extrema dreta— xalen amb la disper-
sió de forces. Frederica Montseny, defenso-
ra del feminisme de la diferència, la primera 
dona que va ser ministra a Espanya, es jugà 
la vida intentant la unitat.

En temps de dirigents, de governants 
miramelics, que confonen feminisme amb 
espectacle d’un dia, república amb trucs de 
màgia providencials, ideologia amb paraules 
ampul·loses, o monarquia amb excusa per a 
vergonyoses absències, Frederica Montseny 
ens recorda —errors inclosos— que el pro-
grés no rau en la forma d’estat sinó en els va-
lors que defensin els governs i els ciutadans 
—dones i homes.

Per compartir
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Torna el bàsquet territorialLlum verda a les competicions federades
La Federació Catalana de Bàsquet encetarà 

les competicions territorials a partir 

dels 16 anys el 20 i 21 de març. Resten 

anul·lades les de Promoció i les de Cadet i 

Infantil Interterritorial i primer any.

El Procicat permetrà la represa de les competicions federades per 

als menors de 16 anys a partir del 15 de març, tanmateix com va fer 

aquesta setmana amb les competicions juvenils i amateurs. A més, es 

permetrà l'assistència de públic a les competicions esportives amb seient 

preassignat, excepte a les estatals i internacionals. 

MOLLET / MONTORNÈS. La Unió FS 

Mollet i l'AE Montornès repren-

dran la competició el cap de set-

mana del 20 i 21 de març. Des de 

fa uns dies, els dos conjunts de la 

Primera Catalana de futbol sala 

s'entrenen a marxes forçades per 

intentar presentar-se en el millor 

estat de forma possible, tot i les 

dificultats horàries. Els dos con-

junts baixvallesans competeixen 

en el mateix grup 1 i el format 

competitiu s'ha reduït a una sola 

volta. Tots dos tenen com a objec-

tiu la permanència. 

"Entrenem els divendres, 

però el que podem. Amb el toc 

de queda, és complicat que 

els jugadors puguin entrenar. 

Acostumem a tenir hores del 

vespre, i els jugadors ho han 

de compatibilitzar amb les se-

ves feines, i això és molt com-

plicat", admet l'entrenador de 

l'AE Montonès, Daniel Gijón. Tot 

i que la plantilla montornesenca 

no estarà en el seu millor estat de 

forma, l'equip tornarà a competir 

la pròxima setmana amb il·lusió. 

"Ens vam aturar quan va tocar, 

però quan hem pogut entrenar 

ho hem fet. Tenim ganes de 

competir perquè ja fa molts me-

sos que no podem", admet Gijón, 

que des de l'octubre  la Primera 

Catalana es va aturar, novament, 

de cop. Des d'aleshores, la plan-

tilla montornesenca ha patit dues 

FUTBOL SALA | Primera Catalana  LA TORNADA COMPETITIVA SERÀ EL 20 I 21 DE MARÇ

baixes, que s'han resolt amb els 

fitxatges de l'ala Adri Rodríguez i 

el tanca Marc Carallol. 

L'equip montornesenc ha pre-

vist per aquest cap de setmana un 

amistós contra el Piera, per inten-

tar recuperar sensacions abans 

del segon tret oficial de la tempo-

rada la pròxima setmana. 

Pel que fa a la Unió FS Mollet, 

està tenint dificultats per trobar 

una franja horària perquè entre-

ni el primer equip. "Tenim di-

ficultats perquè els jugadors 

treballen i coincidir tots, és 

complicat. Estem plantejant 

l'opció d'anar partit a partit, i 

ja veurem si podem fer algun 

entrenament entre setmana", 

admet el coordinador del Mollet, 

L'AE Montornès FS i la UFS 
Mollet s'adapten a la represa

arxiu

Manel Rodríguez, que considera 

que la permanència és el principal 

objectiu: "Tenim una molt bona 

plantilla, no hem patit cap bai-

xa i no hem fet cap fitxatge, no 

crec que tinguem problemes 

per mantenir la categoria".

El Mollet comptarà amb la re-

presa competitiva també del fili-

al, a la Tercera Catalana, i de tres 

juvenils. "Aquests equips estan 

entrenant sense gaire dificul-

tats, el sènior B està ple de na-

nos joves i poden adaptar-se a 

l'horari i els tres juvenils, tam-

bé entrenen. Tenim l'expec-

tativa d'intentar fer l'ascens 

amb el juvenil A, veurem com 

va aquesta temporada atípica", 

admet Rodríguez.  JL.RodRíguez b.

El Circuit acollirà un esprint 
intermedi de la Volta Ciclista

CICLISME  L'ETAPA TINDRÀ LLOC EL PRÒXIM 27 DE MARÇ

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya serà l'emblemàtic 

escenari de la 100a Volta Ciclista a 

Catalunya el dissabte 27 de març, 

coincidint amb la sisena etapa. Per 

ampliar l’espectacularitat del mo-

ment, la recta principal del Circuit 

acollirà un esprint intermedi boni-

ficat. La Volta Ciclista a Catalunya, 

que arrenca el 22 de març, roda-

rà pel Circuit durant la penúltima 

jornada de cursa (193,8 km), amb 

sortida des de Tarragona i arriba-

da a Mataró. Serà a falta de 40 km 

per a la meta quan el pilot accedirà 

al recinte per realitzar una volta i 

disputar l’esprint bonificat —amb 

tres, dos i un segon—, que perme-

trà obtenir una valuosa imatge de 

l'esdeveniment.

El pas pel Circuit de Barcelo-

na-Catalunya s’emmarca dins la 

tasca de l’organització de la Volta 

de realitzar any rere any un re-

corregut variat i exigent. A més, 

la relació del Circuit amb la cursa 

té precedents importants, ja que 

en dues ocasions ha estat escenari 

d’un final d’etapa, així com també 

de la cursa. Va ser en les edicions 

de 2009 i 2010, i els primers en 

creuar la línia d’arribada van ser 

el neozelandès Greg Henderson i 

l’argentí Juan José Haedo.

“El Circuit de Barcelona-Cata-

lunya és una instal·lació de re-

ferència dins de l’esport català 

i encaixa perfectament amb el 

desig d’incorporar espais em-

blemàtics del país en una edició 

tan especial per a la Volta com 

és la 100”, ha destacat el presi-

dent de la Volta Ciclista a Catalu-

nya, Rubèn Peris. "Estem molt 

il·lusionats amb poder formar 

part d'aquesta edició històrica 

de la Volta a Catalunya. Les ins-

tal·lacions del Circuit seran un 

cop més escenari d'una prova 

esportiva d'alt nivell, en aquesta 

ocasió amb una competició de 

ciclisme, el que demostra la po-

livalència del nostre recinte", ha 

explicat el director general del Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya, Josep 

Lluís Santamaría.

Després de posposar-se l’any 

passat a causa de la pandèmia, en-

guany la Volta torna a reunir els 

millors ciclistes del pilot internaci-

onal, entre aquests, Richard Cara-

paz o Chris Froome.  

TORNADA  L'equip del Montornès a l'octubre

arxiu

JOSEP LLUÍS SANTAMARIA
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handbol montornès
MONTORNÈS. L'Handbol Montor-

nès va celebrar dissabte una jor-

nada competitiva entre els equips 

de la seva base. Dia gran per a una 

seixantena d'infants del club mon-

tornesenc que arrosseguen una 

temporada sense poder competir 

i que ja fa setmanes que poden 

entrenar, però amb els seus grups 

bombolla. 

El pavelló El Sorralet es va vestir 

de gala per uns partits amistosos, 

que van ser del tot competitius 

i a la vegada amb bon ambient. 

"Creiem que els infants, a ban-
da d'entrenar, ja tenien ganes 
de jugar partits. No podem fer-
ho amb infants d'altres pobla-
cions, però sí que ho vam fer 
contra equips del mateix grup 
bombolla", admet el president 

del club, Enric Molina, que remar-

ca la il·lusió dels més petits durant 

la jornada d'handbol: "Podria 
semblar que era com un entre-
nament, però de cap manera 
perquè van ser partits el dis-
sabte, amb àrbitre i marcadors, 
i els petits veien ja vestits amb 
la roba de partit".

HANDBOL L'ENTITAT VA CELEBRAR DISSABTE UNA JORNADA AMB UNA SEIXANTENA DE JUGADORS

El Club d'Handbol fa partits 
amistosos entre els infants

EN JOC  Un dels partits del dissabte al pavelló El Sorralet

KARATE | Catalunya  MARÍA LÓPEZ ES PENJA L'OR EN EL KATA

MONTORNÈS. El Club Karate Mon-

tornès ha guanyat cinc medalles al 

Campionat de Catalunya absolut, 

que va tenir lloc dissabte a Sant 

Celoni. L'entitat montornesenca 

va sumar una medalla d'or, una 

plata i tres de bronze. 

En la modalitat de kata, Ma-

ría López ha guanyat la medalla 

d'or, mentre que Teresa López 

s'ha penjat una plata i Helena 

Ortiz i Ciro Gutiérrez, un bronze 

cadascun. Pel que fa en combat, 

Wiam Koubiss ha estat bronze en 

-55 kg. El pròxim campionat dels 

lluitadors montornesencs serà el 

Campionat d'Espanya, que tindrà 

lloc del 26 al 28 de març a la ciutat 

madrilenya de Leganés.b la màxi-

ma ambició.  

El Club Karate guanya cinc 
medalles al català absolut

club karate montornès

MEDALLISTES  L'expedició montornesenca a Sant Celoni

A banda d'aquesta jornada de 

partits, el club intenta fer entrena-

ments diferents. "Intentem que 
els entrenaments entre setma-
na siguin més divertits perquè 
com que no poden jugar, que 
siguin diferents perquè així els 
intentem motivar. Tanmateix 
com els partits amistosos, que 
va ser molt motivador. Serà un 
dia que guardarem per a nosal-

tres", comenta Molina. 

En acabar la jornada de partits 

amistosos, el club va entregar a la 

seixantena d'infants una samar-

reta i una jaqueta.  El club valora 

l'opció de fer una segona jornada 

de partits entre els equips de la 

seva base, tot i que dependrà de 

si finalment els infants podran 

reprendre les lligues d'handbol 

federades.  jl.rodríguez b. 

El Montornés Norte es posa 
com objectiu la salvació

FUTBOL | Tercera Catalana  L'EQUIP MONTORNESENC PREVEU FER DUES INCORPORACIONS

MONTORNÈS. El CD Montornés 

Norte tornarà a competir la pròxi-

ma setmana a la Tercera Catalana 

amb l'objectiu de salvar la catego-

ria. L'equip ha entrenat quan s'ha 

permès, però ho ha fet amb dificul-

tats per reunir tots els jugadors de 

la plantilla. "Aquesta setmana ha 
vingut molta més gent a entre-
nar, però fins aleshores potser 

veníem set, vuit o nou jugadors, 
depenia del dia", admet el segon 

entrenador, David Cobos. 

L'equip entrena durant dos dies 

a la setmana, però a partir de les 21 

h la instal·lació es tanca. "Hi ha ju-
gadors que no venen perquè te-
nen por a la situació, sigui per la 
feina o perquè tenen un familiar 
que és persona de risc", admet 

Divisió d'Honor  EL MONTORNESENC LLUITARÀ PEL TÍTOL

Cobos, que també exposa com a di-

ficultat l'aturada competitiva: "No 
és fàcil aturar i reprendre, i fer-
ho així unes quantes vegades". 

La plantilla del conjunt montor-

nesenc ha patit algunes baixes du-

rant el temps d'inactivitat compe-

titiva des de l'octubre. Per aquest 

motiu, el club té la intenció d'in-

corporar abans de la represa de 

la setmana pròxima dos jugadors. 

Principalment, l'equip busca refor-

çar-se amb un davanter centre i un 

defensa central. "Aquesta setma-
na volíem fer un amistós, però 
potser seríem justos per jugar el 
partit i, si a sobre, tenim la mala 
sort d'una lesió, que podria do-
nar-se, tindrem dificultats per 
començar la lliga, així que pre-
ferim no fer cap partit i seguir 
preparant la tornada", diu el se-

gon entrenador. 

Amb 4 punts a la casella
L'equip torna amb quatre punts a 

la seva casella i l'objectiu és acon-

seguir el màxim de punts "per as-
solir la salvació com més aviat 
millor", comenta Cobos, qui admet 

que la lliga estarà marcada per l'es-

tat físic de les plantilles.  jl.r.b.

arxiu

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del CD Montornés Norte

El KH-7 de Robert 
Cuesta acaba la primera 
fase líder del grup B

bmG

ROBERT CUESTA

MONTORNÈS. El KH-7 Granollers 

del tècnic montornesenc Robert 

Cuesta s'ha assegurat el primer 

lloc del grup B de la Lliga Guerre-

res Iberdrola amb la victòria con-

tra el Porriño, per 27 a 22, i la der-

rota de l'Elche contra el Morvedre 

(28-27). L'equip dirigit per Robert 

Cuesta ha tancat la primera fase 

amb 23 punts, seguit del Rocasa 

Gran Canaria amb 21 punts, i l'Elc-

he, amb 20.  

El KH-7 tanca la primera fase 

amb un balanç d'11 victòries, 1 

empat i 2 derrotes. "Crec que hem 
de valorar acabar com a prime-
res; estar molt bé. L'equip està 
treballant cada dia per assolir 
reptes d'aquest tipus. Ara te-
nim molt clar què volem i hem 
de seguir amb la mateixa inten-
sitat. No hi ha cap altre camí que 
seguir treballant i treballant",  

explica el tècnic montornesenc  

Robert Cuesta, que remarca "tot 
el treball que fan les jugadores 
en cada entrenament i partit. 

És un privilegi poder treballar 
amb aquest grup de jugadores i 
hem de seguir igual".

El KH-7 Granollers iniciara la 

fase pel títol el pròxim 27 i 28 de 

març.  
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L'expressió de somnis i confinament

MOLLET.  L'entitat molletana CREA 
ha tornat a presentar una nova ex-
posició a La Marineta amb motiu 
del Dia Internacional de la Dona. 
Es tracta de la mateixa mostra ins-
tal·lada el 2020 i que durant tot 
un any ha estat exposada quatre 
vegades diferents a l'equipament 
molletà, les tres primeres trunca-
des per les restriccions.

A principis de març del 2020 van 
exposar-la sota el nom de Som-

nis desvetllats. Pocs dies després 
arribaven els tancaments d'equi-
paments públics i posteriorment 
l'estat d'alarma. La següent data 
acordada va ser a la tardor, amb 
perspectives que la ciutadania la 
pogués gaudir durant algunes set-
manes, i havent-ne modificat el 
nom a Desvetllament dels somnis. 
La presidenta del CREA, Carmen 

Pérez, explica que era "com si ha-

guéssim despertat d'aquest mal-

son de la pandèmia". Però tampoc 
hi va haver sort. Novament, al cap 
de pocs dies d'instal·lar-la, es van 
ampliar les restriccions. I si diuen 
que al tercer cop no falla, en aquest 
cas sí que fallar. El gener la van tor-
nar a instal·lar, i ben aviat van ha-
ver-la de desmuntar. Amb aquesta 
nova instal·lació, ja en van quatre 
durant tot un any a La Marineta. El 
nom, a més, ha tornat a variar i ara 
es diu Desvetllament dels somnis, 

desconfinament de l'expressió.
A La Marineta s'hi poden trobar 

tretze obres de tretze artistes do-
nes, la majoria d'elles del Baix Vallès 
i sòcies del CREA. Entre les diferents 
obres hi ha instal·lacions, escultures 
o pintures, amb les quals les autores 
han volgut plasmar somnis diver-

sos: "De filosofia, de la inquietud 

del dia a dia, de l'esperança d'atu-

rar el temps...", diu Pérez.

Tatiana Sibilia, 'Confinada'
D'altra banda, l'avantcapella de La 
Marineta acollirà a partir d'aquest 
divendres la mostra Confinada, de 
Tatiana Sibilia, qui és terapeuta de 
professió i veïna de Santa Maria de 
Martorelles. Es tracta d'una instal-
lació protagonitzada principalment 
per fotografies que mostren dues 
maneres completament oposa-
des d'haver viscut el confinament. 
D'una banda, la de Sibilia, qui viu 
"en una masia molt gran" i qui as-
senyala que en alguns moments la 
seva experiència va ser "fins i tot 

agradable". A l'altra banda hi ha les 
instantànies de les vivències d'un 
amic seu de l'Índia, qui viu a Barce-

lona en un pis patera i a qui, per tant, 
el confinament el va afectar més: 
"Era una situació molt dura".

Tot va començar a gestar-se 
quan tots dos van tenir un intercan-
vi de fotos i de missatges durant el 
confinament. Sibilia va adonar-se 
"d'una manera molt concreta 

que hi havia gent que estava pas-

sant el confinament d'una ma-

nera molt diferent de la meva". 
Per a l'autora era important en una 
sitaució de reclusió com la viscu-
da el 2020 "tractar l'art com una 

eina de supervivència".
A l'exposició també es poden 

llegir poemes escrits per Sibilia i hi 
haurà una playlist per sentir la lec-
tura d'alguns d'aquests poemes, 
així com d'alguns sons que han 
identificat amb el seu propi confi-
nament.    sergio carrillo

EXPOSICIONS  LES MOSTRES ARTÍSTIQUES DE L'ENTITAT LOCAL CREA I DE TATIANA SIBILIA, VEÏNA DE SANTA MARIA DE MARTORELLES, ES PODEN VISITAR A LA MARINETA

s.c.

'JARDÍ DE SOMNIS'  Instal·lació de la presidenta del CREA, Carmen Pérez

s.c.

'CONFINADA'  L'exposició de Tatiana Sibilia a l'avantcapella de La Marineta

t.s.

TATIANA SIBILIA

■  Una altra mostra artística que s'ha 
presentat aquests dies és l'exposició 
col·lectiva d'arts visuals i musicals 
Feminartist, amb motiu del 8 de març. 
A causa de la pandèmia, aquesta 
edició s'ha fet de manera virtual i es 
pot gaudir a YouTube al CanalMollet 
- Oci a Casa (o mitjançant el codi QR 
adjuntat). Set dones exposen en un 
vídeo conjunt les seves obres amb 
disciplines artístiques variades, com 
audiovisual, pintura o 
fotografia. L'objectiu 
de tot plegat és 
"promocionar 
l'art amb mirada 
femenina".

EXPOSICIÓ VIRTUAL 
DEL FEMINARTIST

'La nit americana', a Mollet'La boda de Rosa', d'Icíar Bollaín, a Montbarri
El Casal Cultural de Mollet organitza 
aquest divendres una nova sessió de cine club. En aquest amb el �ilm La 

nit americana, dirigida per François 
Truffaut l'any 1973.

L'Espai Cultural Montbarri de Montornès acollirà diumenge (18 h) una sessió de cinefòrum amb el �ilm La boda de Rosa, d'Icíar Bollaín, guanyadora 
de dos premis Goya. La regidoria de Polítiques d'Igualtat i el Centre d'Estudis 
de Montornès del Vallès han organitzat l'activitat amb motiu del 8-M. 
L'entrada és gratuïta i cal reservar els seients a entrades.montornes.cat.

CULTURA
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Vull adoptar un segon gat. Què faig?

Si convius amb un gat i decideixes incorpo-
rar un altre més a la família, només caldrà 
ajudar-los una mica al començament per 
facilitar el procés d'adaptació. En qüestió de 
poc temps, segurament es convertiran en els 
millors amics del món.

La primera recomanació és portar-lo al ve-
terinari perquè revisi la seva salut i el testi. 
Hi ha malalties, com ara la immunodeficièn-
cia felina o la leucèmia felina, altament con-
tagioses entre gats -NO ES TRANSMETEN A 
L'ÉSSER HUMÀ-. El test és una prova senzi-
lla, només cal una petita mostra de sang; en 
qüestió de minuts obtindràs el resultat. En 
el cas que el gat amb el qual ja convius no 
hagi estat mai testat, hauràs de fer-li també 
aquesta prova.

A continuació, ve la fase d'adaptació. Els 
gats són molt territorials. L'arribada del 
nou inquilí requerirà un esforç per part del 
teu gat a l'hora de compartir el seu espai. 
La manera que té un gat adult de marcar el 
territori davant d'un altre serà bufar-lo per 
ensenyar-li quin és el seu lloc, i pot arribar 
fins i tot a atacar-lo.

És convenient separar-los durant un 
temps -generalment, una o dues setmanes- 
en diferents habitacions. Tot i que no es veu-

ran, se sentiran i podran anar-se'n habituant 
a poc a poc a les seves olors. Quan ja no hi 
hagi esbufecs, podràs deixar que es vegin 
uns minuts, estant atent per impedir un pos-
sible atac.

En cas que arribin a l'atac, una bona idea 
és polvoritzar-los amb aigua —la qual cosa 
no els agrada gens. Si això no funciona, pots 

intentar separar-los ficant el pal d'una es-
combra entre tots dos amb molt de compte. 
Mai has de fer-ho amb les teves mans o peus, 
doncs podries patir esgarrapades o mosse-
gades. A partir d'aquí, només queda confiar 
en el teu sentit comú; quan vegis que la to-
lerància entre ells va millorant, podràs anar 
deixant que es vegin durant més temps, fins 
que cadascú assumeixi el seu rol a casa i la 
convivència entre tots dos sigui feliç i satis-
factòria, cosa que sens dubte succeirà. 

Per a qualsevol consulta o aclariment, po-
deu seguir-me en Twitter o Facebook.

Observador del comportament 

animal i de la naturalesa

Per a l'adaptació és convenient 

separar-los entre una o dues 

setmanes en diferents habitacions

RACÓ
ANIM ALISTA

amb Fran J. Fradejas

Les empreses tenen una responsabilitat social,
la qual es pot concretar també amb la col·laboració 

en el finançament directament o indirecta d’un projecte concret 
i alhora contribuir a fer un món més just.

Aquestes empreses així ho han entès i els en donem les

GRÀCIES

2020
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dissabte 13

diumenge 14

divendres 12

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

El pas d’un front del nord-
oest provocarà una forta 
baixada de les temperatu-
res màximes i potser algun 
ruixat feble al vespre.

Encara molt tapat fins a 
primera hora del matí, 
amb algun plugim  per 
acabar asserenant-se amb 
temperatures semblants.

Un altre front del nord 
provocarà novament pos-
sibilitats d’algun ruixat 
feble, vent del NW i un nou 
descens de la temperatura.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 4 15ºC 10ºC 13ºC - 16 km/h SE

DIVENDRES, 5 16ºC 8ºC 13ºC - 19 km/h SE

DISSABTE, 6 16ºC 8ºC 13ºC - 18 km/h SE

DIUMENGE, 7 15ºC 10ºC 13ºC 0,4 21 km/h SE

DILLUNS, 8 14ºC 10ºC 12ºC 0,6 16 km/h NE

DIMARTS, 9 16ºC 7ºC 13ºC 0,2 27 km/h SE

DIMECRES, 10 16ºC 5ºC 13ºC - 24 km/h SE

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

Gerard Quintana presenta 
llibre al Jardinet del Casal

MOLLET.  El músic Gerard Quin-
tana presentarà dimecres (19 h) 
al Jardinet del Casal el seu llibre 
L'home que va viure dues vegades, 
que va ser la novel·la guanyadora 
del Premi Ramon Llull 2021 i que 
va arribar el passat 3 de març a les 
llibreries. La capital baixvallesana 
és un dels primers emplaçaments 
on el gironí presentarà la seva se-
gona novel·la, en una activitat or-
ganitzada per la Llibreria L'Illa i el 
Casal Cultural i que comptarà amb 
la participació de l'agent editorial 
molletà Manel Xicota.

A L'home que va viure dues vega-

des, Quintana fa "un cant a la vida 

que desdibuixa les fronteres en-

tre el bé i el mal". "La majoria del 

que hi ha escrit ho he viscut jo", 
va confessar l'autor en la roda de 
premsa del 2 de març, el dia abans 
del llançament de l'obra. Quintana 
va assegurar que escriure la no-
vel·la ha estat "com vestir-se de 

miner" per "cavar el més pro-

fund possible" a la seva "mina 

interior". L'obra relata la història 
de Salvador Martí, un poeta d'èxit 
que signa les obres com Pere Pon-
satí, l'alter-ego de Quintana, i que 

"haurà de lluitar contra el destí 

quan rep una herència enveri-

nada del seu pare".
Segons va explicar el mateix 

autor, l'obra "vol trencar el fil 

temporal" per tal de fer el lector 
"més partícip". Així, el relat no 
ocorre cronològicament, sinó que 
comença, d'entrada, amb un fet 
tràgic i colpidor. "Començar pel 

final proposa un repte al lec-

tor", va dir Quintana. Així mateix, 
va assegurar que li agrada "deixar 

oberts certs aspectes" per tal que 
el lector "faci les seves apostes i 

interpretacions".
L'autor va assegurar que L'home 

que va viure dues vegades és una 
novel·la "de dualitats", mostrada 
a través dels dos germans. "Vivim 

en una cultura que tendeix a du-

alitzar", va assegurar. A l'obra hi 
ha moltes referències musicals i li-
teràries, entre les quals Lewis Car-
roll, Història somiada d'Arthur Sc-
hnitzler, Doctor Faustus i La mort a 

Venècia de Thomas Mann.
Per assistir a la presentació de 

Quintana cal contactar prèvia-
ment amb la Llibreria L'Illa o amb 
el Casal Cultural.    acn / redacció

'L'HOME QUE VA VIURE DUES VEGADES', DIMECRES A LES 19 H

GERARD QUINTANA  El líder de Sopa de Cabra ha publicat la seva segona novel·la

Maria asMarat / acn

José María Asencio: "Abans

els censors portaven corbata

i militaven en el partit únic"

MOLLET.  L'exjutge degà de Mollet 
José María Asencio s'ha estrenat 
recentment en el món literari pu-
blicant la seva primera novel·la, En 

busca de la irrealidad, protagonit-
zada per Manuel, un jove escriptor 
que viu al Raval de Barcelona.

Una nit, després d'un passeig 
qualsevol, la mera casualitat pro-
voca l'inici d'un canvi en les seves 
més profundes conviccions, i d'en-
çà d'aquell moment arrenca un 
procés que el porta constantment 
del somni a la realitat, sent a vega-
des incapaç de diferenciar en quin 
estat es troba. Asencio explica que 
li ha volgut "donar molta impor-

tància a aquest món oníric on 

es projecten totes les idees, els 

anhels i les frustracions que te-

nim". Aquest surrealisme plasmat 
"és un petit homenatge a gent 

com Buñuel", diu l'autor.

La "crisi del lliurepensament" 
és un altre dels temes sobre els 
quals gira la novel·la. L'escriptor de-
fineix lliurepensament com "la lli-

bertat de pensar, dir i expressar 

qualsevol cosa sense que siguis 

tatxat d'una cosa o d'una altra". 
També lamenta que "els enemics 

del lliurepensament avui no te-

nen ideologia. Són tants, que es 

toquen els uns amb els altres". A 
més, hi afegeix: "Abans els censors 

eren fàcilment reconeixibles: 

portaven corbata i militaven en 

el partit únic. Ara el problema 

és que som nosaltres qui hem de 

mesurar concretament les pa-

raules i les idees que expressem 

per por a ser exclosos de la soci-

etat, per por que ens titllin d'una 

cosa o d'una altra".
A banda d'això, Asencio ha vol-

gut experimentar amb el llenguat-
ge i ha tractat de fer "una literatu-

ra musical". Tot plegat ho fa "amb 

el lligam que hi pot existir en els 

pensaments del Manuel quan 

sona una determinada cançó". 

De jutge a escriptor
L'alacantí José María Asencio va 
ser jutge degà de Mollet i actual-
ment és cap d'Àrea de Relacions 
Externes i Institucionals de l'Es-
cola Judicial espanyola, amb seu 
a Barcelona. Tanmateix, assegura 

LITERATURA  L'EXJUTGE DEGÀ DE MOLLET HA PUBLICAT 'EN BUSCA DE LA IRREALIDAD', LA SEVA PRIMERA NOVEL·LA, EN QUÈ TRACTA LA "CRISI DEL LLIUREPENSAMENT"

PORTADA DEL LLIBRE  

JOSÉ MARÍA ASENCIO  L'escriptor posant amb la seva estrena literària

ana Matres rojo

que el llibre no guarda cap relació 
amb el Dret: "M'han preguntat 

molt que com és possible que 

sent jutge no hagi escrit una no-

vel·la negra. I què té això a veu-

re? Per què un flequer hauria 

d'escriure sempre sobre pa?".
En tot cas, sí que admet que hi 

pot haver alguna reminiscència 
judicial "en la mesura que això 

ocupa una part important de la 

meva vida". Concretament, creu 
que la reminiscència que hi ha és 
la reflexió que posa el text sobre la 
taula de què "avui dia gairebé to-

tes les normatives restrictives no 

garanteixen drets, sinó que els 

restringeixen". Sobre aquest tema 
també hi assevera: "Cada vegada 

es poden fer menys coses, i no em 

refereixo al coronavirus –el llibre 
el va escriure abans de la pandè-
mia–. S'ha de reclamar la llibertat 

individual, perquè és la clau de la 

llibertat col·lectiva".
Per cloure, l'exjutge degà de Mo-

llet assegura que En busca de la irre-

alidad és "un llibre útil per saber 

què està passant avui amb la lli-

bertat, amb les restriccions que 

ens imposen i amb les que ens 

autoimposem".    sergio carrillo
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Les relacions afectives 
dels joves, a escena

MONTORNÈS. El consistori montor·

nesenc va tornar a apostar per la 

cultura per commemorar el Dia In·

ternacional de la Dona. En aquest 

sentit, els alumnes de 3r d'ESO de 

l'institut Marta Mata van poder 

gaudir dimarts a l'Espai Cultural 

Montbarri de l'obra de teatre KDM 
X AKBÀ PTÓ? (Quedem per acabar. 
Petó). A més, divendres 19 serà el 

torn per als alumnes del Vinyes 

Velles. L'obra, idea original de la 

companyia TeDEBAT, és una pro·

ducció de la Fundació AC Grano·

llers i reflexiona entorn de les rela·

cions afectives i la sexualitat entre 

el jovent. Tots plegats van poder 

conversar amb els actors sobre la 

temàtica en qüestió i sobre la ma·

teixa obra en acabar l'espectacle.

La Sandra, el Martí i el Víctor no 

s’atreveixen a expressar els seus 

sentiments en veu alta, tampoc aca·

ben d’entendre què els passa. Dub·

ten, es perden, criden, es fan petons, 

però no troben les paraules justes.  

TEATRE  MONTBARRI VA ACOLLIR L'OBRA 'KDM X AKBA PTÓ'

MONTBARRI  Els alumnes del Marta Mata van gaudir dimarts de l'obra

aj. montornès

POPULAR

La Festa de l'Arbre 
i la Biodiversitat de 
Mollet se celebrarà 
en petit comitè

MOLLET.  Aquest diumenge s'havia 

de celebrar la popular Festa de l'Ar·

bre i de la Biodiversitat a la ciutat. 

Una activitat que habitualment 

aplega multitud de veïns, però que 

enguany, a causa de l'actual situa·

ció de pandèmia i les restriccions 

vigents, no serà possible la celebra·

ció d'aquest ja tradicional esdeve·

niment en les mateixes condicions 

que s’ha fet en edicions anteriors. 

Per aquest motiu, des del Casal Cul·

tural i l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès s’ha acordat un canvi tempo·

ral de modalitat que permeti man·

tenir la festa adaptada a les condi·

cions d’enguany. La celebració serà 

en un format restringit i es convi·

darà a alguns representants de col·

lectius sanitaris per homenatjar·los 

per la seva implicació durant aquest 

any de pandèmia. També hi partici·

paran algunes entitats del poble i 

tots ho faran en horaris diferents. 

Els organitzadors no especifiquen 

la ubicació de la plantada per evitar 

un efecte crida de la ciutadania.  

MOSTRA

El Museu de 
Montmeló acull una 
exposició sobre la 
fàbrica Cucurny

MONTMELÓ.  Aquest divendres 

s'obrirà l'exposició Redescobrim 
l'antiga fàbrica Cucurny al Museu 

Municipal de Montmeló. L'activi·

tat estava programada pel passat 

10 d'octubre de 2020, emmarcada 

dins de les Jornades Europees del 

Patrimoni, però no es va poder ce·

lebrar a causa de les mesures sa·

nitàries aplicades per la pandèmia 

de la Covid·19.

Des del Museu i l'Arxiu Munici·

pal de Montmeló es va engegar un 

projecte d'investigació que, gràci·

es a la col·laboració del Concello 

de Burela (Lugo) i al CEM (Centre 

d'Estudis de Montmeló), va fer sor·

tir a la llum una gran quantitat de 

dades i anècdotes sobre la fàbrica. 

La mostra estarà disponible fins 

al 9 d'abril i els assistents podran 

redescobrir què era la Cucurny, 

què s'hi feia dins dels seus forns i 

sobretot quina importància his·

tòrica va tenir aquesta fàbrica, no 

només pel municipi, sinó per a tot 

Catalunya.  

LITERATURA

Agatha Christie, 
protagonista a les 
tertúlies feministes 
de Montornès

MONTORNÈS.  La Biblioteca de 

Montornès oferirà dimecres (18 h) 

una nova tertúlia amb perspectiva 

de gènere a través de la plataforma 

Zoom i coordinada per l'escripto·

ra Marina Martori. En aquest cas 

la sessió estarà dedicada al llibre 

Se anuncia un asesinato, d'Agatha 

Christie. Els habitants de Chipping 

Cleghorn veuen alterada la seva 

vida quotidiana davant un anunci 

en un diari local que diu: S'anun-
cia un assassinat, que tindrà lloc 
el divendres 29 d'octubre, a Little 
Paddocks, a dos quarts de set de la 
tarda. Amb aquest punt de partida 

arrenca aquesta enginyosa novel·

la de Christie. El mateix equipa·

ment ofereix el llibre en préstec i 

l'activitat és gratuïta i requereix 

inscripció enviant un correu a 

b.montornes@diba.cat o bé tru·

cant al 93 568 65 30. En el moment 

de la inscripció, la Biblioteca faci·

litarà les dades per realitzar·ne la 

connexió. Aquesta proposta s'in·

clou en la programació del 8·M.  
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