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dv, 29 gener 20212

EN PORTADA

La taxa de natalitat, la més 
baixa dels darrers 10 anys

BAIX VALLÈS. La natalitat ha tornat 
a caure, un any més, arreu dels 
municipis baixvallesans. Segons 
dades de l'Institut d'Estadística 
de Catalunya (Idescat), durant 
el 2019 es van donar a llum 860 
nens i nenes, un 12% menys que 
l'any 2018 quan van néixer 977 
infants. Si la xifra es compara 
amb la registrada fa una dècada, 
l'any 2009, aquest descens enca-
ra és més acusat, amb un 43,16% 
menys de naixements o el que és 
el mateix, 653 nens i nenes menys. 

Per municipis, els que han re-
gistrat una caiguda més impor-
tant de la natalitat respecte a fa 10 
anys han estat la Llagosta i Mont-
meló, amb un 60% i un 52,5% 
menys de naixements, respecti-
vament. Mentre que a Montornès 

i 32 anys. Mentre que el 2010, 

per exemple, l'edat mitjana 

es trobava entre els 29 i els 

30 anys i l'any 1980 era de 25 

anys. Així mateix, del total de 

naixements a Catalunya el pas-

sat 2019, la taxa de natalitat 

més elevada és als 34 anys". 
Pel que fa a l’edat mitjana de les 

gestants a l'Hospital de Mollet és 
també, segons la doctora López: 
"De 31-32 anys des del 2013 

fins ara, però el percentatge 

de dones de 38 anys o més en 

el moment del part ha passat 

de ser d’un 6,5% el 2009 a un 

17,7% el 2019, representant 

un 9,1% les dones de 40 anys o 

més en el moment del part".
Segons la doctora López els 

motius per aquest endarreriment 
"poden ser varis i poden estar 

relacionats amb la carrera pro-

fessional, la situació familiar o 

personal, o l’estabilitat econò-

mica, entre d’altres, però cada 

dona coneix la seva situació 

personal i els seus motius per 

endarrerir la maternitat". 
Així mateix, apunta entre 

aquests: l’evolució social marcada 
per un nivell d'estudis en constant 
augment de les dones que tenen 
més responsabilitats en el treball 
i, per tant, retarden el seu projec-
te de ser mares donant prioritat 
a la seva carrera professional i el 

creixent desenvolupament de les 
tècniques de reproducció assisti-
da, en particular amb l'accés a la 
donació d'ovòcits.

Però tot i que des d’un punt de 
vista purament biològic, diferents 
investigacions apunten que les 
millors edats per tenir un emba-
ràs, part i postpart amb menor 

risc de complicacions és entre 
els 25 i els 29 anys, la ginecòloga 
de l'hospital de Mollet considera 
que "no podem obviar el com-

ponent més social de la decisió 

de ser mare o pare, que inclou 

condicionants externs com la 

família, la carrera professional 

o la situació econòmica, entre 

d’altres. La dona és lliure de de-

cidir quan vol quedar-se emba-

rassada mentre sigui conscient 

dels riscos". 

llada respecte a fa una dècada ha 
estat al voltant del 20%. 

Així mateix, arreu del Baix Va-
llès la natalitat registrada durant 
el 2019 va ser la més baixa dels úl-
tims 10 anys. Mentre que tant a la 
Llagosta com a Mollet i Montmeló, 
no es recorda una xifra pitjor en 
els darrers 44 anys.

Retard de la maternitat
Un dels motius que explica aques-
ta davallada és l'endarreriment 
de la maternitat. Segons expo-
sa la ginecòloga de l'Hospital de 
Mollet, la Dra. M. Ángeles López, 
en relació amb les dades de l'Isti-
tut Nacional d'Estadística (INE): 
"Actualment a Catalunya, l'edat 

mitjana de les dones que tenen 

un primer fill es troba entre 31 

35 anys 
ÉS L'EDAT A PARTIR DE LA QUAL 
ELS PROFESSIONALS CONSIDEREN  
avançada per ser mare. Mentre que 
es considera edat materna molt 
avançada els 40 anys o més en el 
moment del part. Però el valor límit 
que a dia d'avui es fa servir per 
catalogar una gestació de risc és el 
de ≥ 40 anys. 

la caiguda ha estat d'un 45,4%; a 
Mollet d'un 41,5% i a Parets d'un 
38,6%, gairebé el mateix descens 
de natalitat que a Santa Maria de 
Martorelles (38%). Tant a Sant 
Fost com a Martorelles, la dava-

EVOLUCIÓ DELS

NAIXEMENTS 
AL BAIX VALLÈS

MOLLET    636                        372                 -264

PARETS    246                         151                    -95

MONTORNÈS    240                         131                  -109 

LA LLAGOSTA     173                          68                  -105 

MONTMELÓ     103                          49                   -54  

SANT FOST      60                           48                    -12  

MARTORELLES      47                           36                     -11

SANTA MARIA        8                              5                     -3

2009 2019 VARIACIÓ

LES PREOCUPACIONS MÉS COMUNES, LA 
SÍNDROME DE DOWN I L'AVORTAMENT
■ Entre les mares d'edat més avançada, una de les qüestions que més preocupa 
és el major risc d’anomalies cromosòmiques particularment la síndrome de 
Down. També mostren més preocupació pel risc d’avortament. Segons la 
doctora M. Ángeles López: "Superat el primer trimestre aquesta preocupació 
disminueix i torna quan s’aproximen al final i superen la data probable 
de part".  Per López, però: "Les complicacions de l’embaràs esperades i 
predictibles són millor viscudes que les inesperades". Per aquest motiu 
apunta la ginecòloga: "Aquí és on la nostra labor d’informar correctament de 
les possibles complicacions associades a l'edat materna avançada poden 
ajudar a portar-les millor i les tasques d’educació per millorar estils de vida i 
comportaments saludables per protegir els seus embarassos".

"El percentatge de dones

de 38 anys o més  en el

moment del part ha passat

d'un 6,5% al 17,7%"

"Les millors edats per tenir  

un embaràs, part i postpart

amb menor risc  són entre 

els 25 i els 29 anys"

freepik.es
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EN PORTADA

El Baix Vallès arriba 
als 124.296 habitants

BAIX VALLÈS. Tot i la davallada de la 

natalitat, un any més, el Baix Vallès 

ha registrat un increment de la po-

blació. Segons les dades de l'Ides-

cat l'augment ha estat del 0,67%, 

amb 873 habitants més que l'any 

anterior. En total són 124.296 els 

homes i dones censats al territori. 

Per municipis, on més ha in-

crementat la població ha estat a 

Montornès. La localitat ha regis-

trat un increment de l'1,53% i ja 

té 16.644 habitants, 251 més que 

l'any anterior. El segueixen de 

prop localitats com Sant Fost de 

Campsentelles amb un increment 

de l'1,32% (+ 116 habitants) i un 

total de 8.853 habitants; Mont-

meló amb un augment del 0,86% 

(+76 habitants) i  un total de 

8.831 homes i dones censats i 

la Llagosta amb una pujada del 

0,79% (+107 habitants) i una po-

blació total de 13.587 habitants. 

Tant Mollet com Martorelles, són 

els municipis on s'ha registrat l'in-

crement més baix d'habitants a la 

subcomarca. A Mollet ha estat del 

0,54% (+282 habitants), arribant 

a una població total de 51.600 ha-

bitants i a Martorelles del 0,39% 

amb tan sols 19 habitants més i 

una població de 4.820 habitants.

Descens a Parets i Santa Maria
Per contra, tant a Parets com a 

Santa Maria de Martorelles s'ha 

registrat un descens en el nombre 

d'habitants respecte a l'any ante-

rior. El municipi paretà compta 

amb 11 persones menys censa-

des, el que suposa una reducció 

del 0,05% i la població total és 

de 19.071 persones. Mentre que 

a Santa Maria el descens ha estat 

del 0,33% (-3 habitants) i la po-

blació total era a dia 1 de gener 

del 2020 de 890 habitants.  a.mir

DEMOGRAFIA MONTORNÈS ÉS ON MÉS HA CRESCUT LA POBLACIÓ

PRIMERS NADONS 

DEL 2021 A PARETS I 

A MARTORELLES

Els Ajuntaments de Parets i Martorelles han donat aquests dies la benvinguda als 

primers nadons nascuts el 2021. La primera paretana de l'any va ser l’Emma 

Bolaños Morales. Naixia el dia 1 de gener a la clínica Dexeus de Barcelona i va 

pesar 3 quilos i 80 grams. Mentre que a Martorelles va ser l'Ona Borrisser Roca 

que va néixer el 12 de gener, a l'Hospital de Granollers, amb un pes de 2,960 kg. 

aj. parets

ELS AJUNTAMENTS VAN PREPARAR UNA REBUDA PER A LES FAMÍLIES DELS RECENT NASCUTS

aj. martorelles

MOLLET

             25.410
     

              26.190

PARETS

  9.518 

  9.553 

MONTORNÈS

           8.390

           8.254

SANTA MARIA

 446

 444
SANT FOST

4.408
       

4.445

LA LLAGOSTA

            6.691
            

            6.896

MARTORELLES

              2.435
 

              2.385

MONTMELÓ

          4.320
           

         4.511

*Dades IDESCAT 

(1 de gener del 2020)

Tanmateix, la doctora aler-

ta que la comunitat científica i 

els professionals que "atenem 

aquestes gestacions estem pre-

ocupats per l'impacte de l’edat 

materna avançada en els resul-

tats obstètrics i tenim com a ob-

jectiu actualitzar contínuament 

el nostre coneixement, per tal 

de categoritzar i avaluar millor 

aquest subgrup creixent de do-

nes embarassades". 

Risc de complicacions
Segons López, la majoria dels es-

tudis coincideixen que l’edat ma-

terna avançada està relacionada 

amb un augment dels resultats ad-

versos materns i fetals com hiper-

tensió gestacional i preeclàmpsia, 

diabetis gestacional, placenta 

prèvia, restricció del creixement 

intrauterí, prematuritat, defectes 

congènits i avortaments, mort fe-

tal i cesària.

Però tot i que la doctora afirma 

que "és difícil reduir la incidèn-

cia d'aquestes complicacions", 

també constata que es poden re-

duir les complicacions greus de 

la preeclàmpsia i de la diabetis 

gestacional, com l'eclàmpsia i la 

macrosomia, o els resultats peri-

natals adversos mitjançant un 

maneig adequat, induint els parts 

abans de les 41 setmanes i fent un 

seguiment estret del fetus.

Un altre dels aspectes a tenir en 

compte en el cas de tractar paci-

ents embarassades d'edat avan-

çada és que algunes d'aquestes 

dones han patit problemes de fer-

tilitat previs i que han estat sot-

meses a tractaments de reproduc-

ció assistida amb molts intents 

fallits previs. Segons la doctora: 

"Aquestes dones porten una 

motxilla molt carregada d'an-

goixa i estrès que s'ha de tenir 

molt en compte". 

Tanmateix, per a la ginecòloga 

també és important fer èmfasi en 

els aspectes socials positius de 

l’edat materna avançada en el mo-

ment del part: "Una edat avança-

da millora la seva preparació 

per a ser pares en tenir una re-

lació i una carrera establertes, 

ser madurs tan emocional com 

personalment i desenvolupar 

habilitats per resoldre proble-

mes". En aquest sentit, conclou 

López: "Això pot fer sospesar 

aquests avantatges enfront del 

risc biomèdic en la seva avalua-

ció de riscos".  anna mir
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Juzgado torna a l'Alcaldia de Parets

PARETS. El socialista Francesc Juzga-

do torna a ser alcalde de Parets des 

d'aquest dimecres al migdia, des-

prés que la moció de censura pre-

sentada conjuntament amb Sumem 

Esquerres a Parets prosperés, sense 

cap sorpresa en el sentit dels vots, 

però amb l'absència del regidor de 

Sumem Lluís Moreno, qui hores més 

tard renunciava al càrrec de regidor.

En una sessió plenària repleta de 

retrets i crítiques que volaven d'un 

cantó a l'altre, i amb una plaça de la 

Vila que aplegava més de mig cen-

tenar de persones que aplaudien les 

intervencions dels dos partits que 

dimecres deixaven el govern i que 

xiulaven les dels dos partits que el 

formen actualment, el nou batlle va 

recalcar que el PSC "va ser la for-

ça clarament guanyadora de les 

eleccions municipals" i va reiterar 

la legitimitat d'aquest nou govern: 

"El 2019 estàvem disposats a 

governar amb Sumem Esquer-

res a Parets, per semblances i 

coincidències en els nostres pro-

grames electorals. Ells, legítima-

ment, van triar una altra opció de 

govern i la vam acceptar. Va ser 

legítim abans i ho és també ara".

El nou batlle també va assenyalar: 

"Governarem per a tot el poble, 

donant prioritat a temes socials i 

a les persones. Us prometo dedi-

cació, feina i més feina. Treballar 

des de la proximitat i humilitat, 

tots els dies i a totes hores, i per 

a tothom, pensin com pensin, ens 

votin o no". Juzgado, a més, va es-

tendre la mà a la resta de forces polí-

tiques, a qui va animar "a proposar 

solucions als problemes amb res-

postes constructives. Esperem 

comptar amb totes les forces po-

lítiques del consistori per tractar 

els temes de poble i estem dispo-

sats a dialogar amb tothom".

Els socialistes van ser probable-

ment els més moderats de la sessió, 

conscients que no són el principal 

focus de crítiques. Malgrat això, el 

candidat a l'Alcaldia sí que va pun-

tualitzar que el govern "no funcio-

nava" i que calia "donar solucions 

a l'estancament que pateix el po-

ble, sense pressupostos, ni ajuts 

per als damnificats per la pandè-

mia". El seu discurs va prosseguir 

amb un agraïment cap a Sumem per 

haver presentat la moció, sent "res-

ponsables, valents i conseqüents" 

i amb el compromís de treballar per 

"un projecte d'esquerres i pro-

gressista, de present i de futur; un 

projecte il·lusionant que té com a 

prioritat les persones i el poble".

"Ens han obligat a presentar-la"
Una de les grans protagonistes del 

dia era Casandra Garcia, portaveu 

de Sumem Esquerres a Parets, 

després de deixar l'autoanomenat 

Govern Plural per aliar-se amb el 

PSC. Durant dies, Ara Parets ERC, 

Parets per la República i diversos 

col·lectius que els hi han donat su-

port havien demanat que Sumem 

donés explicacions per la decisió. 

D'entrada, Garcia no s'hi va mullar 

gaire: "La llista de les causes és 

llarga i no és ni el lloc ni el mo-

ment de fer sang". Però després 

es va deixar anar mencionant-ne 

alguna: "La confiança en aquest 

govern es trenca quan t'assa-

bentes a pilota passada que s'ha 

contractat un coordinador d'es-

ports que anava a la llista d'ERC i 

que t'ho han colat literalment en 

una junta de govern. El punt 4 del 

nostre acord especificava que 

les modificacions de personal 

haurien de consensuar-se en les 

reunions de govern. Sembla que 

això només era per a les regido-

ries de Sumem". Tot plegat, però, 

es va afanyar ERC a desmentir-ho el 

mateix dia amb un comunicat.

El seu discurs, a més, va tornar a 

centrar-se en el ja exalcalde Jordi 

Seguer: "Ell sap quins són els mo-

tius que ens porten aquí. La gent 

volia un canvi on els ciutadans 

estiguessin al centre de totes les 

polítiques, de totes les decisions 

i de totes les preocupacions. Per 

això vam decidir donar l'Alcaldia 

a ERC, però aquest gest evident-

ment que no era un xec en blanc".

Garcia també va negar taxativa-

ment que hi hagi cap interès perso-

nal en la formació del nou govern i 

va assegurar que "la moció no ha 

estat a canvi de res, ni d'àrees, ni 

d'Alcaldia, ni de dedicacions, ni 

de major quota de poder".

Per últim, va asseverar que han 

intentat "de tot cor que aquest 

govern que ara caurà funcionés" 

i que n'han parlat i s'han reunit 

"incomptables" vegades, "però 

era com parlar amb una paret. 

S'arribava a un pacte dilluns, i 

dimarts ja era paper mullat. Les 

respostes eren sí a tot, i després 

feien el que volien". Amb tot, 

va lamentar que amb la moció es 

constata "la fallida d'un projecte 

que començava amb molta il·lu-

sió, però que s'ha trobat amb 

un element inesperat: l'alcalde 

està incapacitat per governar".

"No té arguments polítics"
En el seu torn, l'exalcalde republicà 

Jordi Seguer va arrencar dient que 

no respondrà "l'allau de crítiques 

cap a la meva persona per part 

de Sumem" i afirmant que "quan 

algú recorre a l'atac personal 

és perquè no té arguments polí-

tics". Malgrat les crítiques rebudes, 

ell va assegurar: "Volia ser l'alcal-

de de tots i totes i m'he esforçat 

per aconseguir-ho, amb encerts 

i errors. M'he dedicat a treba-

llar incansablement, buscant els 

consensos necessaris i l'interès 

general de la població, fugint 

dels interessos personals i de les 

velles polítiques opaques".

D'altra banda, es va mostrar a 

disposició per treballar "en tots 

aquells projectes de municipi" 

i va destacar que faran al PSC "un 

traspàs exhaustiu de totes les 

actuacions que hi ha pendents 

en totes les regidories que ha 

gestionat Ara Parets ERC". De 

fet, fa 19 mesos Seguer va criticar 

la manca de traspàs per part del 

PSC quan ell va entrar a l'Alcaldia.

La portaveu d'ERC, Kènia Domè-

nech, per la seva banda, va pregun-

tar a Sumem: "Ens han enganyat 

durant aquests mesos, quan ne-

gociàvem el pressupost i alhora 

negociaven una moció de cen-

sura? Per què ens van fer creure 

que arribàvem a un preacord de 

pressupostos quatre dies abans 

de presentar la moció? Per què 

van presentar un pla de mandat, 

si no es creien aquest mandat?".

Del partit encapçalat per Casan-

dra Garcia, també va dir: "Sumem 

deixa perdre aquesta oportuni-

tat de canvi després de 36 anys 

i exigim saber quins són els 

motius veritables. Ens dona la 

sensació que els hi anava millor 

buscar-se una cambra al cortijo, 

al preu que fos i sense excusa".

Per part de l'altre partit que dei-

xava el govern, Neus Jordà (Parets 

per la República) va seguir carre-

gant contra Sumem: "La il·lusió 

del canvi ens va cegar. Quan vam 

negociar les condicions per cre-

ar aquest govern i Sumem no va 

aportar cap proposta per a Pa-

rets, sinó que només va negociar 

cartipàs i sous, hauríem d'haver 

sospitat". Jordà va definir aquesta 

moció com "l'atemptat més dur 

contra la democràcia perpetrat 

mai a Parets".  s.carrillo

POLÍTICA LOCAL  DIMECRES AL MIGDIA ES VA APROVAR LA MOCIÓ DE CENSURA, EN UN PLE EN QUÈ NO HI VAN MANCAR CRÍTIQUES I RETRETS ENTRE REGIDORS

s.c.

EL NOU ALCALDE  Francesc Juzgado, durant la seva intervenció

s.c.

EXSOCIS DE GOVERN  Casandra Garcia i Jordi Seguer, durant el ple

Casandra Garcia:
'No esperàvem haver

de presentar la moció,
però ens hi han obligat'

n El darrer a intervenir va ser Manuel 
Losada, qui es va abstenir en la votació, 
i qui va explicar que en la darrera junta de 
portaveus va proposar "que la moció fos 
retirada i es presentés quan el nivell de 
morts per la Covid fos molt baix o nul", 
però la seva petició no va prosperar. Si bé 
és el partit que queda fora dels moviments 
a l'equip de govern, Losada va rebutjar 
aquesta moció, de la qual va dir que està 
pensada "per repartir cadires de poder i 
euros". Irònicament també va agrair que 
ni Sumem ni PSC hagin comptat amb el 
partit taronja "per a aquest repartiment 
de quotes de poder. Ja sabien la nostra 
resposta i mai participarem en aquest 
mercadeig". Per últim, va cloure dient 
que "amb aquesta jugada Sumem i 
PSC han quedat retractats davant la 
ciutadania. En política, igual que a la 
vida, no tot s'hi val".

CS PROPOSAVA 
AJORNAR LA MOCIÓ

SOCIETAT
Tres consultes al Síndic de Greuges a MolletInstal·lació de plaques al camp Josep Seguer

L'Ajuntament de Parets arrencava aquesta setmana la instal·lació de 128 panells 

fotovoltaics al camp de futbol municipal Josep Seguer. La intervenció consistirà a 

desmuntar la instal·lació solar tèrmica existent, que proporciona aigua calenta a 

les dutxes dels vestidors, i substituir-la per panells fotovoltaics que converteixin 

la radiació solar en electricitat, amb un cost total de 51.299,57 euros (IVA exclòs). 

El Síndic de Greuges va rebre un total de 3 trucades en el seu 

desplaçament telemàtic a Mollet del passat 14 de gener. Les 

persones ateses per l’equip del Síndic per trucada o videotrucada 

van fer tres i les problemàtiques plantejades van ser, entre altres, 

temes relacionats amb consum i salut.
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Vols començar
una carrera ara?

A la UVic encara  
hi ets a temps!
A la UVic encara 
hi ets a temps!

• Biologia

• Biotecnologia

• Administració i Direcció d’Empreses

•  Màrqueting i Comunicació Empresarial

• Comunicació Audiovisual

• Periodisme

• Publicitat i Relacions Públiques

•  Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport | Mestre/a d’Educació Primària 

(menció en educació física)

• Educació Social

• Mestre/a d’Educació Infantil

•  Mestre/a d’Educació Infantil | Mestre/a 

d’Educació Primària (menció en 

llengua anglesa)

• Mestre/a d’Educació Primària

Biociències Empresa

•  Enginyeria de l’Automoció

• Enginyeria Mecatrònica

•  Multimèdia. Aplicacions i Videojocs

Enginyeries

• Teràpia Ocupacional (Semipresencial)

Salut

Comunicació

Educació

Informa-te’n a

uvic.cat/info/febrer | Tel. 938 816 177
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ELECCIONS ES MANTÉ TAMBÉ COM A SEU DELS COMICIS AL PARLAMENT EL TEATRE MARGARIDA XIRGU I L'ESCOLA MARINADA

Els pavellons del Sorralet i del 
Complex Esportiu, nous espais 
electorals del 14-F a Montornès

MONTORNÈS. Les pròximes elec-

cions al Parlament de Catalunya 

comportaran diversos canvis a 

Montornès. Per tal de garantir la 

seguretat dels votants i també dels 

membres de les meses, el consis-

tori ha hagut de modificar algunes 

de les seus electorals habituals.

Així, per a les votacions previstes 

pel 14 de febrer, el municipi compta-

rà amb quatre espais: els pavellons 

del Sorralet i del Complex Esportiu 

que s'incorporen com a novetat, 

l'escola Marinada i el teatre, que am-

pliarà el nombre de meses. Mentre 

que a diferència d'altres comicis, no 

MONTORNÈS. El voluntariat de la 

xarxa #CuidemnosMontornès, 

que va néixer al poble arran de la 

pandèmia, continua elaborant ma-

terial de prevenció contra la Covid. 

Dijous de la setmana passada, fe-

ien l'entrega de barrets al personal 

sanitari del Centre d'Atenció Pri-

mària. També la setmana passada, 

el personal de la Llar d’infants El 

Lledoner i de les escoles de primà-

ria rebien 229 mascaretes higièni-

#Cuidemnosmontornes continua 
elaborant material contra la Covid

MOBILITAT HAN LLIURAT ELEMENTS DE PROTECCIÓ AL CAP, AL LLEDONER I A LES ESCOLES

Un denunciat per 
pintades i insultats a 
la policia de Mollet

MOLLET. La Policia Municipal ha 

identificat i denunciat un veí de 

Mollet de 24 anys per realitzar 

multitud de pintades per diferents 

espais de la ciutat,  insultar i faltar 

al respecte als agents policials i a 

les seves funcions, i posteriorment 

fer difusió de les pintades i insults 

a les xarxes socials, segons fonts 

municipals. El molletà s'enfronta a 

multes superiors als 5.000 €.

CIVISME

aj. montornès

MATERIAL DE PROTECCIÓ  S'han lliurat barrets i mascaretes, entre altres

ques elaborades per la xarxa. 

Paral·lelament, s'han repartit 

1.600 mascaretes FFP2 a les es-

coles de primària, als instituts, al 

PTT, a l’Escola Municipal de Mú-

sica, Dansa i Aula de Teatre i a la 

Llar d’infants El Lledoner. Aquest 

material forma part del contingent 

donat recentment per la farma-

cèutica Towa, que també incloïa 

mascaretes quirúrgiques, bates i 

guants, entre d'altres.

Milers de mascaretes
La xarxa de voluntariat es va cre-

ar amb l'inici de la pandèmia, mo-

ment des del qual les cosidores de 

la xarxa van elaborar tota mena 

de materials de protecció i més de 

15.000 mascaretes que, el maig, 

van lliurar porta per porta a les 

famílies de Montornès. Durant el 

trimestre passat, també en van fer 

arribar més d'un miler, en concret 

1.642 més a l'alumnat de les esco-

les del municipi.  

aj . montornès

VOTANTS  La mesa del centre infantil Pintor Mir no serà seu aquesta ocasió

seran espais de votació les escoles 

Mogent i Sant Sadurní,  el centre Pin-

tor Mir i Can Saurina.

"Els ajuntaments estem com-

promesos amb les mesures que 

ha programat la Generalitat. 

Hi ha tot un dispositiu que és 

nou, respecte a altres proces-

sos electorals, començant pels 

espais que se'ns ha demanat 

que  siguin el màxim d'amplis i 

per tant no podem recórrer als 

col·legis habituals, excepte a 

Marinada on no teníem una atra 

alternativa", exposava l'alcalde, 

Jose Montero.

Nou web per consultar el cens
Precisament perquè la gent cone-

gui on haurà d'emetre el seu vot  

l'Ajuntament ha creat al web muni-

cipal l'espai montornes.cat/elecci-

ons on pot consultar la  informació: 

"La gent ha de tenir en compte 

que hauran d'anar a votar en un 

lloc diferent. La targeta censal 

arribarà, però també hem pre-

vist un dispositiu electrònic, un 

enllaç on la gent podrà accedir 

i posant el DNI i la data de nai-

xement sabran on han d'anar a 

votar", explicava l'alcalde.

Un altre dels canvis destacats, 

respecte a anteriors comicis són 

els dispositius de seguretat: "Tot 

i que la prioritat seria votar per 

correu, allà trobaran un dispo-

sitiu que garanteix entrades 

i sortides diferenciades, amb 

mesures de distància, gels i 

comprovació de temperatures", 

indicava l'alcalde, tot afirmant que 

estarà garantida la seguretat en 

tot moment, tant pels votants com 

pels membres de les meses.

Mesures a les meses
Perquè això sigui possible, es pre-

veu multiplicar el nombre d'efec-

tius que controlaran els espais 

electorals, a banda de com ja és 

habitual, la presència dels cossos 

policials. A més, els membres de 

les meses també "disposaran de 

tots els equips de protecció in-

dividual com guants, mascare-

tes de diferents tipus per a tota 

la jornada, pantalles, ulleres i 

en l'hora final, d'una granota de 

protecció", apuntava Montero.

Aquest equip l'utilitzaran l'úl-

tima hora de 19 h a 20 h, quan es 

recomana que votin les persones 

contagiades o que estiguin confi-

nades per ser contactes.   a.mir

EDUCACIÓ 

Lliurats els premis 
a l'excel·lència 
acadèmica del 
curs 2019-2020
MONTORNÈS. La Junta de Govern 

Local ha aprovat l'atorgament dels 

premis a l'excel·lència acadèmica 

del curs 2019-20. La convocatòria 

va rebre la sol·licitud de 41 aspi-

rants i ha repartit 3.600 euros, en 

sis categories: la millor nota de 

qualsevol curs universitari per 

Laia Ureña Zamora; la millor nota 

d'accés a la universitat per Marina 

Viñallonga Linares; la millor nota 

mitja a l’acabament del Batxillerat 

per a Sergio Fernández Pacheco. 

Mentre que les millors notes de 

l'ESO a l'INS Marta Mata han estat 

per  Hong Wei Zheng (4t A); Ale-

jandro Delgado Parejo (4t B) i Nina 

Molano Carranza (4t C) i a l' INS Vi-

nyes Velles per M. Veronica Urban 

Mendoza (4t A); Joan Miquel López 

Sánchez (4t B) i Laura Velez More-

no (4t C). Itziar Franco Corcobado 

ha rebut la millor nota per acabar 

la Formació Professional i del PFI-

PTT, Ruben Aparicio Lomas. 

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Atenció i assistència 
psicològica dels fills 
menors en supòsits 

de violència

Des del passat 1 de desembre està vigor 

la modificació de l’article 236-8 CCCat, 
relatiu a l’exercici conjunt de la potestat 
parental, introduïda per la Llei 14/2020 
de 25 de novembre, que permet que en 
supòsits de violència, els fills menors de 
16 d’anys puguin rebre assistència psi-
cològica tan sols amb el consentiment 

d’un dels seus progenitors.

Aquest és el contingut del nou apartat d) 
de l’apartat 2 de l’article 236-8 CCCat:

d) Per a l’atenció i l’assistència psicolò-

giques dels fills menors d’edat, no cal el 
consentiment del progenitor contra el 
qual se segueix un procediment penal 
per haver atemptat contra la vida, la 
integritat física, la llibertat, la integritat 
moral o la llibertat i indemnitat sexuals 
de l’altre progenitor o dels fills comuns 
menors d’edat, o contra el qual s’ha 
dictat una sentència condemnatòria, 
mentre no s’extingeixi la responsabilitat 
penal. L’assistència psicològica als fills 
majors de setze anys requereix llur con-

sentiment.

Així, ja que l’article 236-8 CCCat reco-
neix que la potestat parental serà exer-
cida de manera conjunta per tots dos 
progenitors, «tret que s’acordi una altra 
modalitat d’exercici o que les lleis o l’au-
toritat judicial disposin una altra cosa», 
ha estat necessària la seva modificació, 
perquè, mentre no existeixi una decisió 
judicial que resolgui la qüestió de l’exer-
cici de la potestat parental, l’assistència 
i l’atenció psicològica dels fills menors 
no estiguin incloses en els actes que 
precisen d’una decisió conjunta.
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Descens de positius al Baix Vallès 
després de setmanes a l'alça
BAIX VALLÈS. Els positius per Covid 
han començat a reduir-se arreu del 
Baix Vallès. Segons dades del De-
partament de Salut aquest dijous 
a les sis Àrees Bàsiques de Salut 
(EAP) distribuïdes pels diferents 
municipis s'han detectat 244 casos, 
144 menys que fa set dies. 

El descens ha estat considerable 
a l'EAP de Sant Fost-Martorelles 
amb 37 positius detectats, gairebé 
una cinquantena menys que fa una 
setmana. També a Parets, on s'han 
detectat 31 positius, 37 menys que 
fa set dies. Mentre que a Montornès 
-Montmeló els casos detectats han 
estat 37, 18 menys que fa una set-
mana. 

Per contra a la Llagosta, han in-
crementat, encara que lleugera-
ment els positius i l'EAP n'ha comp-
tabilitzat 30, 2 més que fa set dies. 
Pel que fa a Mollet Est també s'ha 
registrat un augment dels positius 
amb 67 de nous, 15 més que fa set 
dies. En canvi, a l'EAP de Mollet 
Oest la xifra de positius ha dismi-
nuït respecte a la setmana passada. 

CORONAVIRUS  L'HOSPITAL DE GRANOLLERS MANTÉ LA XIFRA ALTA D'UNA SETANTENA D'INGRESSATS POSITIUS DE COVID-19

Sanitat

Segons el Departament de Salut, des 

de l'inici de la campanya de vacunació 

i fins aquest dijous, al Baix Vallès s'han 

administrat 2.779 primeres dosis de la 

vacuna. Mentre que de la segona, que 

va començar aquest dilluns, el territori 

ja n'ha comptabilitzat el subministra-

ment de 332. Totes elles s'han posat 

a residents i professionals de la salut 

que donen servei a residències, ambu-

latoris i hospitals.

S'HAN ADMINISTRAT 
2.779 PRIMERES DOSIS 
DE LA VACUNA

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

CASOS ÚLTIMS
 7 DIES VAR. n CASOS FA 1 

SETMANA VAR. %

Mollet del 
Vallès - Est

67 +15 52 +28.8

Mollet del 
Vallès
- 2 Oest

42 -23 65 -35.4

Sant Fost - 
Martorelles

37 -48 85 -56.5

Montornès 
-Montmeló

37 -18 55 -32.7

Parets del 
Vallès

31 -37 68 -54.4

La Llagosta 30 +2 28 +7.1

font: departament de salut

Si vols assegurar-te

EL TEU FUTUR,
T’oferim que siguis

AGENT PROFESSIONAL
en assegurances i productes financers

Posem a la teva disposició

el pla de carrera més sòlid del sector:

Programa de formació

Supervisió i acompanyament des del primer dia

Importants incentius econòmics

Envia el teu CV a:

sucursal.granollers@catalanaoccidente.com

ELECCIONS 14-F

El conseller Chakir 
El Homrani visitarà 
Mollet diumenge 
MOLLET. Aquest diumenge 31 de 
gener, el conseller Chakir El Hom-
rani, visitarà Mollet amb motiu de 
les eleccions al Parlament de Cata-
lunya. El Homrani visitarà les di-
ferents parades informatives que 
organitzaran les seccions de barri 
d'ERC Mollet arreu de la ciutat i fi-
nalitzarà el seu recorregut a la pa-
rada situada als "4 bancs" entre la 
Plaça Catalunya i Rambla Balmes. 
Durant la seva visita el conseller 
estarà acompanyat d'Isabel Padi-
lla, regidora d’Ara Mollet – ERC a 
l’Ajuntament de Mollet i candida-
ta número 54 a les llistes d'ERC al 
Parlament per Barcelona. 

Txus Carrasco 
tanca la llista de la 
CUP al Parlament

MOLLET. El molletà Txus Carrasco 
tanca la llista de la CUP a les elec-
cions al Parlament de Catalunya. 
La formació va presentar dimarts 
passat a Granollers, les candidates 
vallesanes que formen part de la 
llista electoral, de la mà de Carles 
Riera, actual diputat al Parlament 
de Catalunya i número dos a la 
llista de la CUP per la demarcació 
de Barcelona. Entre els vallesans 
electes hi ha Mar Ampurdanès de 
Caldes de Montboui que ocupa el 
número 9; en el 19 l'exregidora 
celonina Mariona Pascual; al 26 
l'exregidor de la Garriga Roger 
Prims, al 33 la primera tinent d'Al-
caldia de l'Ajuntament de Carde-
deu, Laia Muñoz, i en el 39, l'actual 
regidora de Caldes de Montbui, 
Marta Barnils. 

Dimarts, l'equip de vacunació va subministrar la segona dosi de la vacuna 

de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 a professionals i persones usuàries 

de la residència Santa Rosa de la Fundació Sanitària Mollet, situada a Mollet. 

La primera persona vacunada en aquesta segona ronda va ser l'Eugenia 

Castro, de 80 anys, i la primera professional la Mònica López, infermera  de la 

residència. En total van ser 56 persones usuàries i 34 professionals les que van 

rebre la segona dosi de la vacuna durant el matí de dimarts.

COMENCEN LES VACUNACIONS DE LA SEGONA 

DOSI A LES RESIDÈNCIES DEL BAIX VALLÈS

LA CAMPANYA ES VA REANUDAR A LA RESIDÈNCIA SANTA ROSA

fsm

Aquest dijous eren 42 els detectats, 
23 menys.

Es manté la xifra d'ingressos
Tal com ja s'informava la setmana 
passada, el risc de rebrot al Baix 
Vallès, tot i ser molt alt, segueix a 
la baixa i aquest dijous es trobava 

Confinats 24 grups 
escolars al territori
BAIX VALLÈS. Segons dades del 
Departament d'Educació, aquest 
dijous hi havia confinats al Baix 
Vallès 24 grups escolars i gairebé 
mig miler de persones (487). Per 
municipis Mollet era el més afectat 
amb 16 grups i 330 persones de 
9 escoles i instituts de la ciutat. A 
la Llagosta hi havia 78 persones 
de dos centres diferents. A Mon-
tornès 2 grups amb un total de 15 
persones i a Parets, Martorelles i 
Sant Fost un grup amb 19, 15 i 16 
persones, respectivament. 

EDUCACIÓ 

en els 342 punts, 177 menys res-
pecte a la setmana passada. També 
cau l'Rt (velocitat de reproducció 
del virus) passant de l'1, 07 al 0,78. 
Un descens que no es refelcteix a 
l'Hospital de Granollers. 

El centre manté a l'alça la xifra 
de persones ingressades que han 
donat positiu en Covid-19 en una 
prova PCR. Així, aquests malalts 
continuen superant la setantena. 
La Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers acumula 1.203 altes 
des de l'inici de la pandèmia, de 
les quals 64 s'han produït aquesta 
darrera setmana i 2014 morts, 7 
d'ells aquesta última setmana.  
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Més d'una vintena d'incidències per 
les fortes ventades al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. Les fortes ventades, 

acompanyades de pluja i en alguns 

casos fins i tot de calamarsa, que va 

patir divendres de la setmana pas-

sada el Baix Vallès van provocar 

més d'una vintena d'incidències. 

Principalment van ser arbres o se-

nyals caiguts, segons informaven 

des de Bombers de la Generalitat. 

Entre altres actuacions, es va ha-

ver de retirar un arbre de l'avin-

guda Piera de Martorelles, un altre 

a la C-17 al seu pas per la Llagos-

ta, un tercer al polígon de Parets 

i unes branques a la BV-5001 a 

Montornès. A Sant Fost no hi va 

haver cap incidència greu, tot i que 

entorn de Can Coromines hi va ha-

ver diverses tanques que van cedir 

amb el vent.

Mollet va ser el municipi on 

Bombers va actuar mé, amb una 

quinzena d'actuacions. Protecció 

Civil de Mollet va atendre'n una 

altra dotzena, d'entre les quals 

en destaca la retirada d'un tronc 

MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT IGUALTAT

Montornès Animal 
celebra una jornada 
de neteja dels espais 
naturals locals

La Policia Local de 
Montornès denuncia 
set persones per no 
portar el cinturó

El servei local 
d'atenció LGTBI 
s'integrarà a la xarxa 
de la Generalitat 

MONTORNÈS. L'entitat Montornès 

Animal ha convocat per al diu-

menge 31 de gener una jornada 

de neteja dels espais naturals del 

municipi. Aquesta serà la primera 

de l'any, ja que l'entitat vol convo-

car trobades de caràcter mensual 

cada últim diumenge de mes. L'en-

titat convida el veïnat a aprofitar 

les seves passejades per recollir 

els plàstics, vidres, cartrons i al-

tres residus que es trobin pel camí. 

Igual que a la jornada que ja es va 

celebrar l’any passat, l’Ajunta-

ment habilitarà un espai al recinte 

firal perquè la ciutadania dipositi 

les bosses amb les deixalles. Com 

a novetat, la ciutadania podrà des-

carregar una targeta que Montor-

nès Animal segellarà cada vegada 

que participi en una acció de nete-

ja. Un cop tingui 10 caselles mar-

cades, la persona rebrà un diplo-

ma que l’acreditarà com a membre 

del Club d’Amics de la Natura i 

els Animals, així com obsequi per 

agrair la seva tasca. Membres de 

l’associació romandran al recinte 

firal d’11 a 13 h i de 16 a 18 h per 

segellar les targetes. 

MONTORNÈS. En el marc de les 

campanyes de sensibilització del 

Servei Català de Trànsit, entre l’11 

i el 17 de gener, la Policia Local de 

Montornès va realitzar controls de 

vigilància relacionats amb la segu-

retat passiva, que van acabar amb 

una quinzena de denúncies.  Re-

partits entre el matí, la tarda i la nit, 

els agents s’instal·laven a diversos 

punts del municipi per comprovar 

que els conductors i els passatgers 

dels vehicles portessin el cinturó 

en els trajectes de curta durada. El 

balanç ha estat de set denúncies 

per no portar el cinturó (cinc a con-

ductor/a, una a acompanyant i una 

a passatger del seient posterior); 

una a un conductor per positiu en 

drogues; tres per no disposar d'as-

segurança obligatòria, i quatre per 

no tenir la ITV en vigor. 

MONTORNÈS. El ple municipal va 

aprovar per unanimitat l'acord 

per al desenvolupament del Ser-

vei d'Atenció Integral Local per a 

les persones LGTBI amb la Direc-

ció General d’Igualtat del Depar-

tament de Treball, Afers Socials 

i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya, un acord que, segons 

la regidora de Polítiques d’Igual-

tat, Ana Madrona, "millorarà les 

prestacions de l'actual servei 

que l'Ajuntament ja va posar en 

marxa el 2017", deia.

Madrona recordava que, tot i 

que Montornès com a municipi 

de menys de 20.000 habitants, no 

està obligat a implementar aquest 

servei, el govern local "va decidir 

fer el desplegament de la llei 

per atendre les persones LGTBi 

i dur a terme polítiques públi-

ques per prevenir i sensibilit-

zar", destacava.

El Servei per a la diversitat afecti-

va i sexual és una prestació de ser-

vei d’atenció integral adreçat a les 

persones que pateixin, hagin patit o 

estiguin en risc de patir discrimina-

ció o violència per orientació sexu-

al, identitat de gènere o expressió 

de gènere. També és un servei de 

sensibilització i informació i ofe-

reix suport per presentar incidèn-

cies i denúncies per discriminació.

Segons Madrona, l'acord, que es va 

aprovar per unanimitat, integrarà 

el servei municipal a la xarxa SAI 

de la Generalitat i permetrà millo-

res com la formació especialitza-

da per a treballadors municipals i 

càrrecs electes; més recursos per 

a sensibilització, donar informació 

i tramitar les targetes sanitàries 

amb el nom sentit de persones 

trans, entre altres.  

SUCCESSOS  ELS BOMBERS VAN ACTUAR SOBRETOT PER CAIGUDES D'ARBRES I SENYALS 

Promou: Amb el finançament de:

JA SOM A 

@ateneucoopvor

gran que havia caigut a la carrete-

ra B-500 i que tallava totalment el 

carril d'entrada al nucli urbà.

Tant un cos de seguretat com 

l'altre destacaven també la cai-

guda de branques, de plantes i de 

coses dels balcons, "habitual amb 

aquestes ventades".  

MONTORNÈS. Aquest divendres 

està previst que comenci a l'Au-

diència de Barcelona el judici al 

presumpte autor d'una agressió 

sexual al pàrquing de la discoteca 

Bora Bora, per qui la fiscalia de-

mana 15 anys de presó. L'acusat, 

acompanyat d'una altra persona 

que no es va poder identificar,  

haurien agredit una menor, de 17 

anys, la matinada del 9 de juliol 

del 2016. 

Segons l'escrit de conclusions 

provisionals de la fiscalia, des-

prés d'observar l'estat d'intoxica-

ció en el qual es trobava la menor 

i en veure que es trobava sola a 

l'aparcament, els dos individus se 

l'haurien endut a empentes a una 

zona apartada situada al costat de 

les vies del tren i de la discoteca, 

l'haurien tirat a terra realitzant 

tocaments per diferents parts del 

cos, fent-li petons contra la seva 

voluntat i li haurien colpejat el 

cap contra terra fins que la noia 

va perdre el coneixement. Fet que 

haurien aprofitat els dos homes 

TRIBUNALS  SEGONS LA FISCALIA, DOS HOMES HAURIEN AGREDIT UNA MENOR EL JULIOL DE 2016

Demanen 15 anys per una agressió sexual 
al pàrquing de la discoteca Bora Bora

per agredir-la sexualment. Però 

la noia va poder recobrar la cons-

ciència i va cridar per demanar a 

auxili. Els seus crits els va sentir 

una persona que era per la zona, 

qui en apropar-se al lloc dels fets 

hauria provocat que els autors de 

l'agressió fugissin.

El judici contra el presumpte 

agressor començarà aquest di-

vendres, a la secció novena de 

l'Audiència de Barcelona i es pre-

veu que acabi amb una nova ses-

sió, divendres 5 de febrer.  

pc mollet

A LA CARRETERA  Un arbre caigut a l'entrada de Mollet per la B-500
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El Consorci Besòs Tordera vol 
que els premis de la Fundació 
Rivus portin el nom de Mingote 

Neus Català, Anna Bosch, 
Solé Tura i Josep Fortuny, 
a l'espera d'un carrer

PARETS / BAIX VALLÈS. El Consorci 

Besòs Tordera vol homenatjar la 

figura i el llegat de Sergi Mingote, 

qui va ser president del Consorci 

entre 2011 i 2018 i impulsor de la 

Fundació RIVUS, proposant al pa-

tronat d’aquesta fundació que el 

Premi de Treballs Acadèmics porti 

el nom dle paretà. 

Mingote, qui, segons el con-

sorci, va realitzar durant els seus 

mandats "una ferma aposta per 

potenciar l’educació ambiental 

entre nens i joves". Mingote va 

ser l’artífex d’aquests guardons 

l’any 2016, que naixien amb l’ob-

jectiu de promoure i reconèixer la 

feina dels estudiants de Batxillerat 

i de Cicles Formatius que dedi-

quen els seus treballs de recerca o 

de curs a l’aigua o a les conques del 

Besòs i/o la Tordera. Des d’ales-

hores, s’han reconegut prop d’una 

vintena de treballs.

D'altra banda, el cos de l'alpi-

nista va arribar diumenge a l'ae-

roport del Prat i va ser traslladat 

al Tanatori de Granollers, on es va 

fer un comiat íntim i reservat a la 

família.

MOLLET.  El ple de Mollet aprovava 

dilluns per unanimitat una pro-

posta perquè els noms de Neus Ca-

talà, Anna Bosch, Jordi Solé Tura 

i Josep Fortuny siguin inclosos 

en el nomenclàtor de la ciutat. La 

proposta inicial, presentada per 

Mollet en Comú després d'una 

campanya ciutadana, demanava 

que la lluitadora antifeixista Neus 

Català i la primera alcaldessa de 

Mollet de l'actual etapa democrà-

tica, Anna Bosch, donessin nom a 

un espai de la ciutat, una petició 

que, en aquest últim cas, ja s'havia 

formulat en altres ocasions.

La moció es va aprovar amb un 

afegit proposat pel PSC que també 

va posar sobre la taula els noms de 

l'alcalde republicà de Mollet assassi-

nat pel franquisme, Josep Fortuny, i 

del polític molletà i pare de la Cons-

titució del 1978, Jordi Solé Tura.

"Aquest és un deute pendent 

que té la ciutat amb aquestes 

persones, que van lluitar per la 

llibertat i la democràcia i són 

exemple de lluita contra el fei-

xisme", deia Francisco Sancho, re-

gidor de Mollet en Comú.  

CIUTADANIA  LES RESTES DEL PARETÀ ARRIBAVEN DIUMENGE NOMENCLÀTOR  MOCIÓ APROVADA PER UNANIMITAT

OBITUARI  DURANT ANYS HA ESTAT COL·LABORADORA DEL DIARI SOM AMB UNA COLUMNA D'OPINIÓ MENSUAL

Mor la santfostenca Trina Milan, 
antropòloga de les xarxes socials
SANT FOST. L'antropòloga i col·la-

boradora de SomMollet, Trina 

Milan, moria divendres al matí als 

60 anys víctima d'un càncer, con-

tra el que ha estat lluitant des del 

2019.  Nascuda a Alcolea el 8 de 

març de 1960, era antropòloga de 

formació. Va realitzar també les lli-

cenciatures d'Història Contempo-

rània, Filologia Catalana, Postgrau 

de competència digital i Máster 

en consells d'administració per 

EADA. S'havia especialitzat en xar-

xes socials des de la visió antropo-

lògica i havia estat seleccionada 

per diversos mitjans com una de 

les 100 dones influents d'Internet 

a Espanya. Va presidir la Societat 

de Tecnologia de la Informació i el 

Coneixement de Catalunya (STIC.

CAT), una associació nascuda el 

2008, amb la finalitat de fomentar 

la interactivitat i les iniciatives cí-

viques i culturals al context català 

a través de les tecnologies de la in-

formació i la comunicació.

Professora a diverses universi-

tats com la UOC o la Universitat de 

Mèxic, treballava en el camp de la 

innovació, la formació i l'empresa. 

També formava part del Centre 

de Recursos Pedagògics del Vallès 

Oriental 2 del Departament d'Edu-

cació, que té com a àmbit d'actua-

ció la Llagosta, Martorelles, Mollet 

del Vallès, Montmeló, Montornès 

del Vallès, Parets del Vallès, Sant 

Fost de Campsentelles i Santa Ma-

ria de Martorelles.

Milan era veïna de Sant Fost i du-

rant anys va col·laborar com a co-

lumnista a SomMollet (primer en 

l'etapa com a Contrapunt) i altres 

mitjans de comunicació com a opi-

nadora i especialista en diversos 

àmbits relacionats amb la innova-

ció i la digitalització.

La mort de l'antropòloga Trina 

· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

Av. Calderó, 18 1r 1a · Mollet del Vallès

T. 93 570 54 46 · info@gabinetemiliano.com

Trina Milan Vela
(Alcolea, 1960 - Sant Fost, 2021)

La cooperativa Som* expressa el seu condol 
a familiars, amics i amigues de qui va ser 

col·laboradora del diari SomMollet

Descansi en pau  

aj.mollet

TRINA MILAN

Milan va omplir les xarxes amb 

reaccions de condol de persones 

i institucions d'àmbits ben dife-

rents. La Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC), centre en el qual 

treballava Milan com a professo-

ra, la destacava com a "referent 

i pionera en l'ús d'internet i les 

xarxes socials per fer divulga-

ció a casa nostra". Entre altres 

personatges també expressaven 

el seu condol la periodista Xantal 

Llavina, amb qui coincidia a Rà-

dio 4; l'expresident del Parlament 

de Catalunya, Ernest Benach, i el 

president de la Generalitat, Carles 

Puigdemont.

Llibre de condol virtual
La família de la Trina Milan vol or-

ganitzar una cerimònia pública de 

comiat a Sant Fost, en el moment 

que les restriccions de la pandè-

mia no siguin tan estrictes. Men-

tre arriba aquest moment, l'Ajun-

tament ha habilitat un llibre de 

condol virtual, que es pot trobar al 

web municipal. 

Dissabte, 29 de gener de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 30 de gener de 2021

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 1 de febrer de 2021

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Laia Laffaure

Dimarts, 2 de febrer de 2021

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 3 de febrer de 2021

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 20h: Espai Covid19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

Dijous, 4 de febrer de 2021

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: Visions, amb Alba Castilla

I tota la informació al VV Notícies, amb Cristian 

Roldán i Albert Maspons, cada dia a les 20h, 

22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, i 13h i al web 

www.vallesvisio.cat

MOLLET DEL VALLÈS

20/01 Ángel Luzón Luzón 85 anys

21/01 Antonio Figueroa Gil 90 anys

21/01 Mercedes Pérez Castilla 91 anys

21/01 Ascensión Barraso Jara 90 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

23/01 Francisco Basets Padros 89 anys

25/01 Trina Milan Vela 60 anys 

LA LLAGOSTA

26/01 Jose Escihuela Vila 92 anys

MONTMELÓ

26/01 Josefa Remesal Ruiz 83 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

20/01 Ángel Fernández Morato 77 anys

21/01 Jesús Redondo Soto 72 anys

22/01 Domingo Arasa Entraigas 80 anys

MARTORELLES

24/01 Salvador Figueras Benavente 59 anys

PARETS DEL VALLÈS

20/01 Jordi Martínez Monros 54 anys

23/01 José Sánchez Cepeda 87 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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El parc de Can Borrell 
tindrà una pista esportiva 
per als infants

MOLLET. L’Ajuntament ha iniciat els 

tràmits per ampliar la zona d’esbar-

jo infantil del parc de Can Borrell 

construint un nou espai que té un 

pressupost de 79.000 €. El projecte 

estarà en exposició pública a partir 

de la setmana vinent, amb la previ-

sió que les obres comencin, aproxi-

madament, el pròxim mes de maig.

L’espai, que estarà situat a con-

tinuació de l’actual zona d’esbarjo 

infantil, a l’altra banda de la Riera, 

i està dissenyat com un espai per-

què els infants puguin jugar a pilo-

ta. L’espai, d’11x22 metres, estarà 

tancat i, de mutu acord amb l’AV de 

Can Borrell, tindrà limitació d’horari 

i d’edat d’ús.

La proposta preveu construir una 

pista esportiva amb porteries envol-

tada per un mur de formigó, que de-

limita i permet reduir els pendents 

de les terres que l’envolten i evitar 

l’entrada de terra a l’interior de la 

pista. També disposarà d’una tanca 

per evitar la sortida de les pilotes 

fora de l’espai. El paviment serà de 

gespa artificial.  

EQUIPAMENTS  EL PROJECTE TÉ UN PRESSUPOST DE 79.000 €

REUNIÓ AMB ENTITATS QUE PROMOUEN L'ÚS DE LA BICICLETA AL VALLÈS ORIENTAL

MEDI AMBIENT  RECORDEN QUE LA MESURA DE NIVELLS DE CONTAMINACIÓ ES PREN A TOCAR DE L'AP-7

Les plaques fotovoltaiques 
de la comissaria de Mollet ja 
funcionen a ple rendiment

En marxa els treballs per 
condicionar el camí del riu 
Besòs a Martorelles

MOLLET. Les plaques fotovoltaiques instal·la-

des a la comissaria de la Policia Municipal fa 

unes setmanes ja funcionen a ple rendiment. 

L’objectiu d’aquesta instal·lació és cobrir 

amb energia renovable una bona part del consum en energia de l’edi�ici. Les obres, que 
han durat aproximadament un mes, han su-

posat la instal·lació de 60 panells amb una 

potència total de 20,7 kWp a la coberta de l’edi�ici, que generen 28.000 kWh anuals.

MARTORELLES. Han començat els treballs per 

condicionar el camí del riu Besòs al seu pas 

per Martorelles. L'actuació, que ha comptat 

amb el suport de la Diputació de Barcelona, va 

començar el dia 20 de gener i es preveu que 

duri dues setmanes. S'ha començat a desbros-

sar manualment i amb tractor la gran quanti-

tat de canyes que hi ha a la zona, mantenint 

part de la vegetació existent, i es farà un repàs 

del ferm del camí eliminant els sots existents.

BAIX VALLÈS. El Servei de Turisme del Consell 

Comarcal s’ha reunit amb diverses associaci-

ons, entre les quals Mollet Pedala, que treba-

llen per una mobilitat sostenible a la comar-

ca per mitjà de la bicicleta, amb la intenció 

d’establir-hi contacte i conèixer la seva opi-

nió respecte de l’estat actual de la comarca 

pel que fa a la mobilitat en bicicleta, i poder 

traslladar les propostes d’actuació.

Entre les propostes de les entitats hi ha 

la necessitat de tenir una xarxa interurbana 

que connecti tots els municipis de la comar-

ca i comarques veïnes per camins segurs, es-

pecialment aquells municipis que disposen 

d’estacions ferroviàries. També demanen 

que hi hagi un òrgan que es comprometi a 

gestionar el manteniment d'aquesta xarxa i 

reclamen a les administracions actuacions 

mediambientals per garantir la sostenibili-

tat de zones d’alta sensibilitat ambiental que 

actualment estiguin transitades per camins.

El Consell Comarcal considera que el ciclo-

turisme pot ajudar a la recuperació del sector 

turístic al Vallès Oriental. 

MOLLET. L'Ajuntament ha volgut 

respondre l'estudi europeu d’IS-

Global, institut barceloní d’estu-

dis internacional de salut, sobre 

els efectes de la contaminació en 

la salut, que situen Mollet com la 

setena ciutat europea amb major 

mortalitat vinculada a la contami-

nació de l'aire que causa el diòxid 

de nitrogen (NO2). Des de l'Ajun-

tament defensen que les dades de 

concentració del NO2 a la ciutat 

s'han reduït en els darrers anys. En 

concret, entre el 2007 i 2019, "la 

concentració d’aquest contami-

nant ha disminuït quasi un 15% 

i des de 2015 un 5%", asseguren.

Segons dades de la Generalitat, 

l'estació de control de la qualitat 

de l'aire a Mollet és una de les cinc 

que presenta uns nivells més ele-

vats de contaminació atmosfèrica. 

Amb tot, en els darrers anys s'ha 

registrat una lleugera davallada 

dels nivells de NO2, i el 2019 es 

van situar per sota dels 40 µg/m3.

Aquesta davallada encara ha 

estat més marcada el 2020 a cau-

sa de les restriccions de mobilitat 

El Consell Comarcal treballa 
per fomentar el cicloturisme

L'Ajuntament defensa que els nivells 
NO2 s'han reduït un 15% des del 2007

associades a la crisi sanitària de la 

Covid-19 i durant tot el 2020 no hi 

ha hagut cap superació d’aquests 

nivells a Catalunya.

Sobre l’estudi, l'Ajuntament 

matisa que les dades correspo-

nen a l’any 2015 i que l’estació 

de la qual se n’han extret les da-

des corresponen a l’Estació que la 

Generalitat té situada a les pistes 

d'atletisme "per mesurar les da-

des de contaminació de la xarxa 

de comunicació més  gran de 

Catalunya, la B30 (AP7 al seu 

pas per Mollet) no al nucli urbà 

de Mollet", volen aclarir les fonts 

municipals. 

Davant les dades de l'estudi, 

Raul Broto, regidor de Justícia 

Ambiental, ecologisme i transi-

ció energètica considera que “la 

contaminació atmosfèrica no és 

un problema que afecta Mollet 

exclusivament sinó que afecta 

l’àrea on es troba Mollet, a més, 

els principals elements genera-

dors de contaminació no són de 

competència municipal  i per 

tant és un tema que cal abordar 

de nivell supramunicipal".

Des de l'Ajuntament resten im-

portància als resultats de l'estudi 

i defensen algunes de les accions 

que s'han dut a terme des de l'ad-

ministració local per millorar la 

qualitat de l'aire a la ciutat com la 

mesura de reduir la velocitat a 30 

km/h. 

RECREACIÓ  Serà un espai tancat i amb limitació d'horari i edat
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L’expert respon

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

Recuperar els diners perduts 
a Banco Popular

 

Enguany se celebrarà el quart 
aniversari de la caiguda de 
Banco Popular i posterior 
venda pel preu simbòlic d’un 
euro a Banco Santander.  Una 
trista efemèride pels més de 
300.000 accionistes de la histò-
rica entitat que, de la nit al dia, 
van veure com es reduïa a zero 
el valor de les seves inversions.

En la seva immensa majoria, 
aquests accionistes no eren 
pas inversors professionals. Al 
contrari, el perfil dels accionis-
tes era gairebé sempre el de 
clients de Banco Popular que 
van adquirir les seves accions 
en el decurs de les ampliaci-
ons de capital dels anys 2012 i 
2016 seguint el consell i confi-
ant en les garanties ofertes per 
l’entitat de la qual eren clients 
i on tenien dipositats els seus 
estalvis.  Malauradament, tot 
apunta que Banco Popular 
podria haver traït aquesta con-
fiança, tal i com  indiquen les 
proves que apunten que, pre-
sumptament, l’entitat va fal-
sejar els seus comptes durant 
anys per oferir una imatge de 
solvència i fortalesa financera 
que no tenia res a veure amb la 
veritable situació del banc que, 
en realitat, era molt propera a 
la fallida.

Protegir els perjudicats

Tothom sap que el valor de 
qualsevol acció pot fluctuar i 
patir variacions. Les accions 
borsàries guanyen i perden 

valor en funció de l’evolució del 
mercat. Els accionistes sempre 
estan exposats a la possibili-
tat de patir pèrdues. Però el 
mercat té regles legals d’obli-
gat compliment i si les pèr-
dues deriven d’una infracció 
d’aquestes regles, esdevenen 
un perjudici il·legítim que ge-
nera el dret a ser compensats. 

La pèrdua de valor de les acci-
ons del Popular no va ser con-
seqüència de la volatilitat del 
mercat ni els accionistes van 
ser responsables d’una decisió 
mal calculada. Van ser víctimes 
d’un engany doncs, amb la in-
formació que se’ls va facilitar 
-la continguda, per exemple, 
al fulletó informatiu de les di-
ferents ampliacions de capital- 
ningú no hagués pogut preveu-
re que aquelles accions podien 
perdre la totalitat del seu valor. 
Les dades econòmiques pu-
blicades no tenien res a veure 
amb la tràgica feblesa que pa-
tia Banco Popular  i els clients 
no tenien cap raó per sospitar 
d’aquella informació després 
que comptes i balanços pu-
blicats per l’entitat haguessin 
estat auditats i aprovats pels 
organismes reguladors del 
mercat borsari.

La legislació vigent legitima els 
accionistes damnificats a re-
clamar la nul·litat de l’adquisi-
ció i la devolució del valor de la 
inversió perduda en concepte 
de danys i perjudicis. A hores 
d’ara, ja són nombroses les 
sentències judicials que han 
constatat la responsabilitat de 
Banco Popular en la pèrdua de 
valor de la inversió realitzada 
per accionistes i preferentis-
tes, obligant a Banco Santan-
der, en qualitat de successor 
de l’entitat, a restituir els estal-
vis perduts.

Això sí, no val a badar. Les per-
sones afectades tenen dret a 
reclamar la reparació dels per-
judicis soferts i la restitució de 
la inversió perduda, però cal 
fer-ho abans no prescrigui el 
termini legal per presentar la 
nostra reclamació.

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

El ple de Montornès rebutja 
àmpliament declarar Felip VI com 
a persona non grata al municipi
MONTORNÈS. El ple de Montornès 
va rebutjar per una àmplia majoria 
la petició de declarar el rei Felip VI 
persona non grata al municipi. El re-
gidor de Montornès per la Repúbli-
ca va presentar al plenari una moció 
promoguda pel Consell Local per la 
República de Montornès en què es 
criticava la dinastia dels Borbons 
i es denunciava, entre altres, que 
"l'actual rei és una herència del 
règim feixista de Franco". La pro-
posta demanava, d'una banda, la de-
claració de persona non grata per a 
Felip VI i la declaració de Montornès 
com a municipi "antimonàrquic 
i, en conseqüència, ciutat plena-
ment democràtica i republicana".

La moció, però, va provocar el 
rebuig de la majoria de grups mu-
nicipals. Miguel Ángel Alvarado 
(PP) titllava la moció de "discurs 
absurd" i assegurava que "no és la 
majoria del poble català que ho de-
mana això".

Per la seva part, M. Àngels Menc-
hén (Cs), visiblement contrariada, 
considerava que la moció era "una 
falta de respecte" i demanava que es 
retirés la moció perquè "no proce-
deix a les competències del ple".

Montornès en Comú i PSC també 

van votar-hi en contra. Els socialis-
tes consideraven que la proposta 
de moció "només té l'objectiu de 
desprestigiar una persona i això 
no compet a un Ajuntament", 
deia la portaveu, Eva Díaz, qui con-
siderava que "la institució, més 
enllà de les opinions personals, 
ha de fer prevaldre la imparcia-
litat i el respecte cap a totes les 
opinions polítiques".

Vot negatiu del govern
En nom de Montornès en Comú, 
l'alcalde, Jose A. Montero, també va 
mostrar el rebuig del seu grup a una 
moció, que "no ens agrada gens. 
Fa afirmacions històriques que 
no són rigoroses i no és cert que 
la majoria de població catalana 
rebutgi la monarquia. Tampoc 
compartim proposta de declara 
non grata", afirmava Montero, qui, 
amb tot, defensava el poder debatre 
la moció al ple. "L'alcalde el que ha 
de fer és justificar aquelles moci-
ons que no passen al ple en funció 
d'un informe jurídic. No calia tor-
nar a plantejar aquest debat tres 
mesos després d'haver-ho deba-
tut i amb la situació actual de Co-
vid. Les posicions són legítimes 

però no és bon moment perquè 
estem en campanya electoral i 
això no s'hauria de manifestar en 
el ple", deia Montero.

Com és habitual en els darrers 
plens, els dos regidors de Més per 
Montornès, Joffre Giner i Luis Ra-
mos, van emetre els seus vots par-
ticulars. Ramos s'hi va abstenir. 
"Coincidim amb algunes de les 
parts de la moció perquè som an-
timonàrquics, és una institució 
anacrònica i la borbònica és ple-
nament corrupta però ens abs-
tindrem perquè no compartim 
l'objectiu final independentista, 
perquè nosaltres estem per la 
Tercera República Espanyola", 
indicava Ramos.

Per la seva part, Giner va votar-hi 
a favor. "Coincidim amb els objec-
tius de la moció", tot i que el regidor 
d'ERC explicava: "Vam proposar 
treballar un text consensuat en-
tre les diferents formacions polí-
tiques que defensen la república, 
ja sigui la catalana o l'espanyola 
per aportar quelcom amb con-
tingut i deixar-ho per després del 
període electoral però no hem 
trobat col·laboració. Malgrat això 
hi donarem suport".  

POLÍTICA  LA MOCIÓ VA SER PROMOGUDA DES DEL CONSELL LOCAL PER A LA REPÚBLICA

L'Ajuntament de Mollet participa 
en un projecte pioner per fomentar 
la transparència als ens locals
MOLLET. L'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) pre-
sentava dilluns un projecte pioner 
per implantar plans que fomentin 
la bona governança, la transpa-
rència i la integritat als ens locals 
catalans. La primera fase de la 
iniciativa ja està en marxa amb la 
participació dels ajuntaments de 
Mollet i Terrassa.

La proposta vol impulsar Plans 
d'Integritat a tots els ens locals de 
Catalunya com a segell de qualitat 
democràtica i mostra de compro-
mís i garantia amb la transpa-
rència i la integritat. El projecte 
consisteix en una prova pilot tant 
a ajuntaments grans com petits i 
mitjans per elaborar la metodolo-
gia i fomentar, posteriorment, la 

implementació de plans d’integri-
tat a l’administració local. Aquest 
últim pas es farà a través d'una 
consultora externa.

"Amb aquests plans d'integri-
tat marquem un punt d'inflexió 
del que ha de ser l'administra-
ció local d'avantguarda, que és 
aquella que acaba correspon-
sabilitzant-se amb les inquie-
tuds ciutadanes, no només per 
guanyar les eleccions, sinó per 
governar bé i amb integritat", 
exposava el president de l'ACM, 
Lluís Soler.

"Ètica, transparència i inte-
gritat són conceptes que han 
d'anar de la mà per enfortir 
la democràcia", asseverava la 
primera tinent d'alcalde de Mo-

llet, Mireia Dionisio, qui agraïa a 
l'ACM, la iniciativa i el fet que ha-
gin escollit Mollet per formar part 
de l'equip motor del pla. Una par-
ticipació que considerava com "un 
reconeixement a la feina feta", 
durant anys pel consistori.

"Aquest programa farà més 
perquè no hi hagi corrupció, 
però sobretot perquè hi hagi 
més governança i de millor qua-
litat", destacava durant la pre-
sentació Miquel Àngel Gimeno, 
director de l'Oficina Antifrau de 
Catalunya. En aquest sentit també 
s'hi referia l'alcalde de Terrassa, 
Jordi Ballart, qui apuntava que 
aquest pla serà "una vacuna con-
tra la corrupció i les males pràc-
tiques". 

GOVERNANÇA  L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES PRESENTA LA INICIATIVA
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La baixa natalitat és un problema endèmic que arrossega el país en els darrers 

anys. Un dels motius relacionats és que les dones tenen fills cada cop a una edat 

més tardana. A l'Hospital de Mollet, la mitjana d'edat de les mares primerenques 

és de 31 o 32 anys però el percentatge de dones amb parts a l'entorn dels 40 

anys s'ha disparat. Les causes d'aquest endarreriment del moment de ser mare 

són diverses. La manca d'estabilitat i seguretat econòmica de les dones joves 

allarga l'edat més enllà de la que biològicament seria desitjable. A més, la pressió 

social i laboral acompanyada d'una manca d'ajuts estructurals que permetin 

conciliar la carrera professional de la dona amb la maternitat –suport de les 

administracions, ajudes, escoles bressol públiques...– agreugen el problema. 

Els avenços científics han permès que dones que ja no estan en el seu moment 

òptim de fertilitat puguin ser mares per mitjà de tractaments mèdics, una 

oportunitat que, no per ser possible, hauria de ser la prioritària.  

MARES GRANS

Editorial
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 l TSJC ha afegit més tensió al ja 
tens món de la política. De nou, 
gràcies per a fer-nos la vida fàcil. 
Se suposa que el 14-F anirem a vo-

tar, o no, o potser, s’ajorna per al mes de març 
com demanen els socialistes, o al maig com 
demana el govern de la Generalitat. Potser, hi 
haurà una quarta onada pandèmica que po-
dria obligar el govern a ajornar les eleccions. 
Potser, potser, potser... això sembla el ball del 
fanalet o de la toia, que és com se li diu al fana-
let al Vallès. La qüestió és remenar les cireres 
sense parar, a veure qui s’enduu el premi.

No hi ha déu que entengui res. El paper gal-
dós de PSOE-PSC és com a mínim vergonyós. 
Fa ràbia veure com aquells qui estan con-
duint la pandèmia de la covid-19, són capa-
ços de moure cel i terra per tal de sortir-se 
amb la seva, pels seus interessos electorals. 
No importa si estem en pandèmia. Llavors, la 
pandèmia és una toia quan és el poder polític 
el que està en joc?

Per cert, jo no les tindria totes presentant 
Salvador Illa, i alhora usar les males arts per 
a forçar aquests comicis...

Els jutges aquest cop no els vull ni esmen-
tar. Seria donar més protagonisme a una ins-
titució que amb els seus fets parla per si sol.

I per cert, a les dues formacions que gover-
nen la Generalitat de Catalunya també se’ls hi 
ha vist el llautó.

Aquest canvi d’opinió que els ha portat a in-
tentar ajornar, que no cancel·lar, les eleccions 
ha estat plenament interessat. Els números, a 
alguns no els hi quadraven a les enquestes i, 
per això, es van decidir a crear un marc men-
tal per al canvi de la data de les eleccions.

Una filtració a un diari, una sèrie de tertuli-
ans propers creant un debat propici al canvi, 
una roda d’informacions que es creen als ma-
teixos mitjans que intuïen la voluntat del go-
vern de suspendre les eleccions. I finalment, 
la quadratura del cercle amb un informe sani-
tari que va tenir la participació d’una part de 
la comunitat mèdica, la resta, ni està ni sabem 
quines eren les seves propostes. Se’ls hi ha 
vist el llautó des del primer moment.

A tot això, el vicepresident Aragonès va 
signar un decret d’ajornament de les elecci-
ons acordat per la majoria dels partits parla-
mentaris polítics. Que ja prou costa posar-los 
d’acord!

Aquest decret anava acompanyat d’una 
resolució de la comissió jurídica que avalava 
l’ajornament de les eleccions per al proper 
dia 30 de maig, i no pas l’anul·lació de les 

La democràcia de les toies

E

GERARD  
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eleccions i la suspensió de drets i processos 
ja endegats.

És curiós veure com alguns creen fake news 
que es diu ara, mentides que es deia abans, 
per fer caure l’opinió pública en un debat que 
s’allunyi de la problemàtica sanitària i es posi 
en relleu la suposada supressió dels drets po-
lítics.

D’aquest document, el PSC en treu la con-
clusió que es vol suspendre la democràcia. 
Llavors, què entén el socialisme per democrà-
cia? I tan feble és la democràcia que en unes 
circumstàncies com les creades amb el debat 
sobre les pròximes eleccions catalanes, s’ar-
riba al punt de declarar que “es vol suspendre 
la democràcia”? Pura tàctica.

En definitiva, com es diria en castellà; entre 

todos la mataron y ella sola se murió.
Realment, de la manera que ha anat tot 

plegat sembla que tot esdevindrà en un altre 
vodevil que desprestigia encara més el siste-
ma democràtic. Tot suma en aquest rellotge 
d’arena anomenat paciència. En l’escenari 
polític els canvis són molt lents, però cadas-
cun dels elements històrics acaben quadrant 
les peces del trencaclosques.

Compte, compte el que proposa la política 

als seus ciutadans, perquè es balla sobre una 
corda molt fina. Alguns apliquen el Manual de 
Resistència fins a sortir-se amb la seva, els al-
tres mantenen un increïble paper secundari, 
inactiu, gris.

Tot ajuda a generar un marc mental pro-
pici ja no per a fer créixer la ultradreta, sinó 
per desmobilitzar un part de la societat fo-
namental. I és aquesta part de la societat la 
que realment allunya a una altra part molt 
important de la societat a tirar pel dret sense 
tenir en compte les complexitats del sistema 
democràtic.

És un ambient propici per als missatges 
senzills, exagerats, violents, i amb tot aquest 
atzucac de la convocatòria de les eleccions 
tots els actors polítics han tingut un paper 
que ha tornat a traspassar els límits.

Sembla que la democràcia és com una toia 
de festa major, però, la democràcia no és un 
fanalet que es pot intercanviar de parella 
quan vulguem. I això no és una festa major.

Responsabilitat amics meus, responsabi-
litat.

Observatori del Treball i Model 
Productiu ha publicat el darrer in-
forme sobre accidents de treball 
del mes de novembre de 2020 i les 

dades segueixen mostrant un greu problema.
Si bé en termes absoluts el número d’ac-

cidents laborals a Catalunya s’ha reduït res-
pecte al novembre de 2019, el nombre d’acci-
dents laborals mortals segueix augmentant. I 
dic «segueix» perquè, en el que portem d’any, 
ja portem acumulats 71 morts en accidents 
de treball. A falta de tenir les dades defini-
tives de desembre de 2020, tot apunta que 
anem al pitjor dels darrers 9 anys.

En un context de crisi econòmica a causa de 
la Covid-19, on una de cada quatre empreses 
s’ha acollit a Expedients de Regulació Temporal 
d’Ocupació, aplicant mesures que han obligat 
a reduir la mobilitat i que van disminuir dràs-
ticament l’activitat empresarial durant els mo-
ments més durs del confinament, seria lògic 
esperar la reducció de la sinistralitat laboral 
per una simple situació de reducció de l’activi-
tat laboral. No obstant això seguim veient com 
incrementen els accidents laborals mortals.

La sinistralitat laboral és una xacra social 
de què amb prou feines es parla. Sovint es 
normalitzen les morts en accident de treball 
en breus noticiaris sense aprofundir en les 
causes. Si aquest augment de la mortalitat es 
donés en altres àmbits s’estarien exigint di-
missions dels diversos responsables polítics.

Des de CNT denunciem que l’increment de 

Beneficis vs morts
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Sindical de CNT al Vallès Oriental

la precarietat laboral i la proliferació de les di-
verses formes de subcontractació del treball 
estan inflant les xifres de morts. La manca 
de formació eficaç a les empreses i la manca 
de mesures de seguretat o de control de les 
mateixes s’afegeix a les cadenes de subcon-
tractació i els contractes de treballs eventuals 
(massa sovint en frau de llei) o les ETT, entre 
d’altres, així com a les «noves» formes d’ex-
plotació laboral com són els falsos autònoms.

Davant d’aquesta situació extremadament 
greu cal una sensibilització social urgent i, 
sobretot, un retorn al sindicalisme i a la mo-
bilització continuada. Des de CNT conside-
rem que el sindicalisme basat en el diàleg i la 
concertació social no està aportant solucions 
reals a aquestes problemàtiques. Les xifres 
parlen per sí soles. Cal enfortir un sindica-
lisme on els treballadors i les treballadores 
participin directament de la negociació de les 
seves condicions laborals, només així hi hau-
rà un control més estricte de les condicions 
de seguretat i salut als centres de treball. Cal 
un sindicalisme arrelat al centre de treball i al 
territori, que defensi els interessos de les per-
sones treballadores per damunt d’interessos 
aliens a la nostra classe.

Recordem que darrere de cada mort per 
accident de treball hi ha una família des-
trossada. Això no ha fet estralls en canvi en 
el benefici econòmic de les empreses que 
han precaritzat el treball. Davant d’aquesta 
realitat, des de la Confederació Nacional del 
Treball recordem que cal una resposta social 
i sindical el més àmplia possible per afrontar 
i superar aquest problema, i que cal bastir un 
suport mutu de classe per fer-hi front. Perquè 
nosaltres posem els morts, mentre ells obte-
nen els seus beneficis.

De la manera que ha anat tot això

del canvi de data de les eleccions

sembla que tot esdevindrà en un

altre vodevil que desprestigia

encara més el sistema democràtic
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Les persones som éssers vius que naixem, aprenem i madurem. En aquest procés, ha d’existir el 
dret a una vida digna, a una educació, a uns serveis i a unes prestacions que cobreixin les nostres 
necessitats pel desenvolupament vital com a persones.

Un d’aquests col·lectius de persones, som la gent gran, que si bé simpatitzem amb aquells 
col·lectius socials que reivindiquen el dret al treball, que dignifica a les persones amb un salari 
digne, el dret a l’habitatge i a l’ensenyament públic. També defensem els nostres drets com a 
col·lectiu i que en alguns casos també afecten a tots els ciutadans i ciutadanes.

En els propers anys el creixement del nombre de persones grans tindrà cada vegada més 
pes en la població. La gent gran al Vallès Oriental representa el 16,67% de la població (2019). 
Afrontar aquesta realitat és un dels principals reptes que tenim les ciutats i pobles, ja que 
això suposa una transformació que impacta en tots els afers de la vida i els cicles vitals de les 
persones. Per tot això, les administracions (Generalitat, consells comarcals, ajuntaments...) 
han de prendre consciència dels reptes que suposa el progressiu increment de l’envelliment 
a la nostra societat, ja que representa un desafiament global i que calen polítiques 
transversals per fer-hi front.

En aquest sentit, la Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès 
Oriental, òrgan creat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, està preparant l’assemblea de la 
gent gran de la nostra Comarca per aquest any 2021, en la mesura que sigui possible, en funció de 
la crisi sanitària. L’eslògan d’aquesta assemblea és “Tenim veu, volem decidir el nostre present i 
futur per viure amb benestar i dignitat”, amb dos objectius clars: a) Que les administracions locals 
del nostre territori apliquin polítiques i recursos destinades a la gent gran amb més intensitat i 
amb més serveis de qualitat i b) Aconseguir la participació social i comunitària de les persones 
grans: actiu social i sentit vital, atès que aquests són uns dels factors més importants pel benestar 
de les persones en la vellesa. Volem posar fi a allò que deia la Ponència del 8è Congrés de la gent 
gran “les persones grans constatem que no tenim ni lloc ni la visibilitat que ens pertoca en la 
societat que hem ajudat a construir”. Ningú farà res per nosaltres si no som actius com a col·lectiu, 
defensant, recuperant i millorant allò que ens pertoca.

Mentrestant, volem que el Consell Comarcal impulsi la creació de consells de gent gran en 
el conjunt de ciutats i pobles de la nostra comarca com a eina de participació i vinculació de 
les necessitats de la gent gran, així com promoure la creació de regidories de gent gran en els 
ajuntaments. També creiem que cal treballar una proposta de redacció de Pla Estratègic de lluita 
contra la solitud no volguda de les persones grans.

Aquesta feina que fem no solament és en benefici de les persones grans, sinó que també per 
les properes generacions que un dia arribaran a ser grans. Volem potenciar un estat del benestar 
social, ja que un país que inverteix en la seva gent, és un país que estima.

Comissió Permanent del Consell Consultiu de laGent Gran del Vallès oriental
 Magda Bes, Josep Torrecillas, anna Maria escursell, Jordi clua, iMMa riera, 

Joan Vilarrasa, rafael garcia, rosa M. colleT i diego fernández

Tenim veu. Viure amb benestar i dignitat

Bústia

Jo em vacuno 

Amb el suport de les xarxes socials, el dis-
curs pseudocientífic dels xarlatans i els 
"magufos", ha crescut com els bolets al bosc 
a la tardor. Que sense cap mena d'evidència 
científica –ni remordiment– i amb total im-
punitat, escampen el seu missatge –com un 
ventilador escampa la merda– per la xarxa. 
Les xarxes socials i la plataforma de vídeos 
online Youtube, van plenes. 

Un clar exemple d'aquestes males praxis, 
la tenim al nostre país. A on alguns pseu-
doterapeutes afirmen -sense cap mena de 
pudor- que la covid-19 es pot curar amb 
plantes medicinals i MMS o cosa que és el 
mateix, diòxid de clor, més conegut com lle-
giu. Evidentment no hi ha cap estudi o evi-
dència científica que afirmi aquesta aber-
rant teoria. 

També podem trobar col·lectius que han 
engegat campanyes en contra de la vacu-
nació amb "eslògans" i afirmacions tan ab-
surdes com; que la vacuna fa més mal que 
bé -no hi ha cap evidencia científica al res-
pecte- o que hem de confiar en els remeis 
naturals i la medicina alternativa per cu-
rar-nos. Pot ser en aquest últim cas, es re-
fereixen a la "cristaloteràpia". Tampoc em 
podien faltar els negacionistes, que en nom 
de la "seva" llibertat, en molts casos s'han 
manifestat gairebé amb total impunitat, 
negant la malaltia i les seves conseqüènci-
es. I per acabar l'any amb "alegria", aquí a 

Catalunya hem tingut el cas de la ja famosa 
"Rave" de Llinars del Vallès, a on centenars 
d'eixelebrats es van reunir sense cap mena 
de mesura de protecció en vers la Covid-19, 
per celebrar la nit de Cap d'Any i a on els 
Mossos d'Esquadra van trigar fins a "tres 
dies" en desallotjar als assistents. 

Què podem fer els ciutadans en enfront 
d'aquesta situació, falses declaracions i ac-
tes incívics? Primer, hem de confiar en la 
ciència i la medicina. Les campanyes de va-
cunació han demostrat al llarg de la història 
ser tremendament efectives per combatre 
les malalties infeccioses. Sense anar més 
lluny, la Verola, malaltia que va matar a uns 
300 milions de persones al segle passat, va 
poder ser erradicada al nostre planeta, grà-
cies a una campanya de vacunació massiva 
que es va engegar el 1958. I segon, fer cas 
omís a aquests xarlatans, ja que les seves 
pseudoteràpies no tenen el suport de la co-
munitat científica i no hi ha cap evidència 
que funcionin per combatre o curar la Co-
vid-19. 

Només la ciència i una correcta planifi-
cació per part de les autoritats competents 
en les campanyes de vacunació ens podran 
treure d'aquest mal son, que ha sigut i 
malauradament continua sent la pandèmia 
de la Covid-19.

 José sánChez en nom de la   
Plataforma en defensa de la sanitat 

PúbliCa del baix Vallès / marea blanCa de 
Catalunya / MolleT del Vallès

a corren per les xarxes comentaris 
fent riota dels nostres desitjos per 
un 2021 millor. Tant de bo que a me-
sura que passin dies amb el cognom 
21 les coses millorin.

Parets ha encetat l'any amb notícies colpi-
dores. Sense voler oblidar cap de les perso-
nes que ens han deixat ni el dol de les seves 
famílies (per totes elles un sincer condol) 
ens ha aclaparat la notícia de la mort de Ser-
gi Mingote escalant els seus estimats cims, i 
de la Neus Gambau Turull en el si d'una fa-
mília ja prou sotmesa a sacsejades. Una forta 
abraçada per totes elles i tots ells.

Davant del patiment de la gent, per 
agreujar-ho més encara en plena situació 
de pandèmia, assistim de manera continu-
ada a un espectacle polític grotesc digne de 
còmic del TBO i des d'aquest món del còmic 
encara podríem dir allò que la realitat su-
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l'epidermis

pera la ficció. Moció de censura al govern 
municipal de Parets. Aquest ball de dades 
de les eleccions, desoint els criteris sani-
taris i atenent a interessos partidistes dels 
qui sempre només saben acudir al “Gran-
Papa-Jurídic-Que-Tot-Ho-Sap” per resol-
dre els seus conflictes. Greu immaduresa 
política la de la que no sap resoldre els 
seus conflictes per mitjans polítics. Afer-
rissades lluites de poder personal mentre 
la gent pateix per les pèrdues i sacsejades 
sanitàries i econòmiques.

Senyors polítics crec, només crec, que puc 
parlar en nom de molta gent si dic que ens 
importaria un “pitu” qui manés si qui ho fa 
té l'esperit de cooperació, de lluitar per fer 
la vida de tots i totes millor, cuidar les per-
sones en general i ajudar les que se senten 
al límit en moments límit, en comptes de 
buscar el poder de manar sigui com sigui i 
la hipertròfia de l'ego personal o partidista 
en detriment del benestar ciutadà.

Les corporacions que han produït
les vacunes retenen el 

coneixement encapsulat en la
patent o la propietat intel·lectual

per controlar-ne l'explotació 

l ball de dates de les eleccions al 
Parlament és la taca d’oli que llisca 
impertorbable sobre l’aigua del got 
que sempre acabem bevent. N’hem 

entomat tants, de gots com aquest! I així és 
com fitant l’horitzó conjurant icebergs –la 
distracció de l’esperpent de les dates elec-
torals, per exemple-, acabem sempre en-
castats en la mol·lície submarina, estimbats 
contra els fonaments ocults d’un sistema 
que s’entesta a tirar endavant el seu desig-
ni, encara que en suposi l’autodestrucció. La 
pandèmia ha evidenciat un sistema que en 
lloc de ser instrument de progrés, es posa 
a sí mateix com a finalitat amb l’objectiu de 
reproduir-se i mantenir-ne l’ordre, per da-
munt dels nostres cadàvers. 

Vegem-ho més clar amb un exemple: les 
empreses contractades per al subminis-
trament de vaccins fan allò que els rota 
incomplint o reinterpretant les clàusules 
contractuals dels seus acords amb diversos 
governs inspirats en l’harmoniosa col·labo-
ració dels sectors públics i privats i en la re-
núncia a la tutela directa de l’interès públic.

Els estats han pagat a la bestreta per tal 
d’assumir els costos de recerca i producció 
dels vaccins que gestionen les empreses 

E

CONEIXEMENT EN
DOMINI PÚBLIC 

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

privades i només els distribuiran i regula-
ran tímidament. Dites corporacions rete-
nen el coneixement encapsulat a la patent 
o la propietat intel·lectual per tal de con-
trolar-ne l’explotació. 

Així doncs, el corporativisme privat do-
mina la situació posseint allò realment 
productiu: el coneixement. Per contra, no 
es planteja que les patents dels vaccins, 
amb el suport de la inversió pública, pu-

guin ser subjectes a una peremptòria de-
claració d’interès públic i passar al domini 
públic administratiu. És a dir: el control 
públic dels remeis.

Però ai las! Si ho féssim, hauríem de revi-
sar què passa amb les universitats, la fuita 
de cervells, els oligopolis empresarials, el 
debat energètic... Les persones sobreviuri-
en al virus, el sistema, potser no. Ens han 
dit que som a la societat de la informació; 
clar, no volen evidenciar que la clau està en 
el coneixement.
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Medicina tradicional o medicina alternativa?

Abans de començar a redactar el contingut 

d’aquest article, vull aclarir que respecto 

profundament a tots aquells metges tradi-

cionals que són vocacionals, que estimen 

als seus pacients i que responen a la imatge 

d’aquell metge de capçalera d’anys enrere. 

Em refereixo a aquell professional que no 

tenia horari, que anava per les cases i escol-

tava, sabent que el millor remei és l’escolta 

activa d’allò que preocupa al malalt. Aquell 

que s’interessava per tots els membres de 

la família i els feia sentir atesos de debò. I 

pregunto: aquesta tipologia de metge és la 

que majoritàriament ens trobem quan ens 

adrecem al CAP o a un centre hospitalari? 

Avui proposo la lectura d’una entrevista 

feta a Ghislaine Lanctot, ex doctora i auto-

ra del llibre “La mafia médica”, en el qual 

qüestiona el sistema mèdic actual. Quan 

vaig llegir-la, em vaig reconèixer en algu-

nes de les seves paraules com, per exemple, 

quan diu que la medicació química tapa els 

símptomes.

En consulta, sovint parlo als meus paci-

ents dels beneficis de patir simptomatolo-

gies, doncs gràcies a elles, podem llegir el 

que el cos assenyala; podem traduir-ho, 

com feien, fa segles, els antics savis xinesos.

La medicina tradicional xinesa, ofereix 

tot un diccionari, una enciclopèdia mèdi-

ca fantàstica, que permet conèixer què hi 

ha darrere de cada símptoma, la qual cosa 

és una informació molt valuosa per poder 

ajudar al pacient a tornar al seu equilibri 

natural.

Però és evident que la medicina tradici-

onal no està interessada en saber què diu 

la simptomatologia. Prefereix receptar més 

i més medicacions, amb totes les contrain-

dicacions que provoquen, per fer callar el 

símptoma com, per exemple, un dolor, i així 

fer creure al pacient que ja està curat.

Pensem en un trastorn molt comú: el mal 

de coll, respecte del qual la medicina tradi-

cional donarà Ibuprofeno i/o Gelocatil en 

un inici i si continua el dolor, antibiòtic 7 

dies. 

Es limita a tractar el dolor, controlar la fe-

bre i atacar la infecció, sense preocupar-se 

per quin sigui el generador de la manifes-

tació física i sense tenir en compte a quins 

òrgans atacarà la medicació prescrita.

Però la medicina alternativa actua dife-

rent i per això fa el següent raonament: la 

gola és, a banda de la boca (masticació), la 

primera part del sistema digestiu. Si hi ha 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

dolor en aquesta zona, la part final del sis-

tema digestiu, l’intestí gruixut, està implica-

da segur. Aleshores, el cos, que és molt llest 

i sempre està de part nostra, genera una 

inflamació/dolor en el coll per tal d’evitar 

que la persona continuï menjant de la ma-

teixa manera i així doni temps a l’intestí per 

fer net i recuperar una flora en condicions. 

Quina forma tan diferent de mirar i actuar 

davant del mal de coll!. 

Respecte de l’entrevista a la qual feia re-

ferència al principi, voldria destacar algu-

nes idees de Ghislaine Lanctot:

- "la medicina actual fomenta la malaltia, 

no la salut".

- "atengui els seus símptomes, escolti i la 

seva ànima li donarà la recepta".

- "cregui en vostè".

- "la teva malaltia ve de tu, no ve de fora. 

La malaltia és un regal que tu et fas per tro-

bar-te amb tu mateix ".

- "la teva malaltia reflecteix una manca 

d'harmonia interior, en la teva ànima".

- "la teva malaltia és la teva aliada".

– "la medicina actual és una medicina de 

malaltia i de mort. No és una medicina de 

salut i de vida ".

- "la pau de la teva ànima serà la teva sa-

lut, perquè el teu cos és el reflex material de 

la teva ànima".

- "alimenta la fe en tu mateix: això enfor-

teix el sistema immunològic, el que allunya 

de el càncer".

- "la medicina convencional hauria de ser 

només l'últim recurs".

- "em vaig adonar el poder mafiós de la 

indústria mèdica, ho vaig denunciar i em 

van fer fora de Col·legi de Metges".

- "els medicaments estan fabricats pen-

sant en la lògica industrial del màxim benefi-

ci econòmic, i no pensant en la nostra salut".

- "si la malaltia et visita, acull-, abraça-, 

fes la pau amb ella, no surtis corrent a bus-

car un metge ... el teu salvador ets tu!" 

Bona lectura, reflexió i decisió de canvi. I 

recorda: Connecta’t i decideix estar bé.
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Remodelació de la corva 10Mig Segle de la Penya Barcelonista de Mollet
El Circuit de Barcelona-Catalunya 

estarà tancat el gener per les obres de la 

remodelació de la corva 10, que és una de 

les més perilloses i facilitarà que sigui molt 

més segura per fer avançaments. 

La Penya Barcelonista de Mollet va commemorar el passat divendres el 

seu 50è aniversari amb la presentació d'un cartell. Es tracta d'una imatge 

dissenyada per Jordi Gorghs, que ha volgut destacar el 50è aniversari 

amb els colors blaugrana. La penya molletana ha decidit celebrar actes 

durant dos anys, el 2021 i 2022 per la situació sanitària. 

MONTORNÈS. Yago Domínguez va 

estrenar temporada amb un 7è 

lloc a la primera prova puntuable 

del Campionat d'Espanya júni-

or d'endur, que va tenir lloc diu-

menge al circuit de Lleida. El pilot 

montornesenc va participar en la 

cursa amb l'objectiu d'agafar un 

bon ritme per a l'inici de tempo-

rada amb una cursa a Huelva, el 

28 de febrer. Als entrenaments 

del dissabte, Domínguez va acon-

seguir el segon lloc de la categoria 

júnior i un meritori quart lloc de 

la categoria scratch, entre un total 

de 82 pilots. Les condicions de la 

cursa pel diumenge van canviar 

després d'una pluja intensa du-

rant la matinada, que van compli-

car el circuit lleidatà. En cursa, al 

pilot el van fer caure a l'inici i va 

fer-se mal en una mà. Finalment, 

va continuar i va acabar al 7è lloc 

jñunior i 32è en scratch.  

MOTOR

Yago Domínguez 
estrena curs amb un
7è lloc a l'estatal

YAGO DOMÍNGUEZ

y.d.

FUTBOL  EL MONTORNESENC PARTICIPA EN UN VÍDEO DE LA UFEC

Marc Fuentes reivindica 
la tornada competitiva

ufec

REIVINDICACIÓ  El montornesenc en un moment del vídeo

MONTORNÈS. Marc Fuentes ha re-

clamat la tornada a les competi-

cions i entrenaments. El jugador i 

tècnic participa en una campanya 

de la Unió de Federacions Espor-

tives de Catalunya, que suma una 

vintena d’esportistes d’elit i pro-

fessionals que demanen la represa 

de les competicions esportives 

aturades des de fa mesos per la 

pandèmia. D'entre els esportistes 

que participen en la campanya 

destaca el granollerí i exfutbolista 

del Barça, Gerard López; l'exna-

dadora de sincronitzada Gemma 

Mengual o l'atleta Esther Guerre-

ro, entre altres.

"Ja n'estem farts. Milers de 

nens i nenes de tot Catalunya 

també i no poden practicar el 

seu esport preferit", diu al ví-

deo el montornesenc, que afe-

geix, "demà no hi haurà un Marc 

Fuentes". L'entrenador amb parà-

lisis cerebral és tota una referèn-

cia pel seu esperit esportiu i de 

superació. El vídeo acaba amb un 

cartell, en mans de Marc Fuentes, 

amb l'etiqueta som essencials i es-

tem farts. 

La campanya té com a objectiu 

explicar que l’esport és segur, des-

prés que el sector hagi establert 

protocols, mesures de seguretat, i 

l’activitat esportiva hagi notificat 

un índex de contagis molt baix. 

A més, s'assegura que fer esport 

és salut i una arma contra la co-

vid-19; i avisen que s’està posant 

en risc el model esportiu.  

HANDBOL  LA PUBLICACIÓ RECULL LA HISTÒRIA DEL CLUB PARETÀ

Carles Font presenta el 
llibre 'L'handbol a Parets'

jordi seguer

PRESENTACIÓ  Carles Font, a l'esquerra, al costat de Jordi Seguer

PARETS. Carles Font va presen-

tar diumenge el seu nou llibre, 

L'Handbol a Parets. La publicació, 

que forma part de la col·lecció Es-

tudis Locals de l'Ajuntament de 

Parets, va vuere la llum a la Sala 

Basart, que es va omplir amb les 

mesures sanitàries adients de 

persones vinculades amb el CH 

Parets. 

Font fa un recull dels 66 anys del 

club paretà, que va tenir la seva 

etapa daurada els anys vuitanta 

quan el sènior masculí militava a 

la Primera Nacional i va quedar-se 

a les portes de pujar a la màxima 

categoria. Posteriorment, amb el 

canvi de mil·lenni el club va tor-

nar a viure una dolça etapa, de la 

mà de Josep Manel Herrero, que 

va fer pujar l'equip a la Lliga Naci-

onal Catalana i va quedar-se tam-

bé a tocar de les lligues estatals. 

"Segueixo l'Handbol Parets des 

dels anys noranta i Josep Manel 

Herrero és el millor entrenador 

que he vist perquè va aconse-

guir una generació daurada de 

jugadors de la base, que van ar-

ribar al primer equip", admetia 

Carles Font, que és periodista de 

RAP107 i des d'aleshores ha fet 

retransmissions esportives en di-

recte del club paretà. 

Durant l'acte, Carles Font va es-

tar acompanyat de l'ara exalcalde 

Jordi Seguer, que va ser qui va en-

carregar el llibre al periodista amb 

l'objectiu de tractar la història de 

l'entitat paretana.  
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ARXIU
MOLLET. El DM Group Mollet no 

troba rival aquesta tempora-

da després de cinc partits, que 

han acabat amb clares victòries. 

L'equip de Josep Maria Marsà va 

imposar-se dissabte amb claredat 

contra l'Almozara, de Saragossa, 

per 44 a 74, és a dir, amb un avan-

tatge de 30 punts. 

El CB Mollet va dominar el duel 

amb dos grans quarts, el primer, 

amb un parcial de 9 a 18; i el ter-

cer, de 9 a 24. Tots dos marcant 

unes grans diferències a l'electrò-

nic. De fet, els molletans no van 

cedir en cap de les quatre parts i 

tan sols van abaixar el pedal d'ac-

celeració en l'últim període quan 

es van imposar per tan sols dos 

punts de diferència, per 10 a 12. 

Al descans, el Mollet ja dominava 

per 25 a 38 i va guanyar finalment 

amb 30 punts d'avantatge. 

Es millora el tir exterior
En aquest duel, el Mollet va millo-

rar el tir exterior amb vuit triples, 

amb tres de Figuerola –va ser el 

BÀSQUET | Lliga EBA  EL CONJUNT DE JOSEP MARIA MARSÀ GUANYA A SARAGOSSA PER 30 PUNTS

El DM Group Mollet lidera en 
solitari i invicte el grup C4 

màxim anotador amb 17 punts– i 

Pagès, i dos d'Albert Serra. Els mo-

lletans van aconseguir vuit encerts 

d'un total de 34 intents. 

Cinc victòries de cinc partits
El DM Group Mollet ocupa el pri-

mer lloc amb cinc victòries i cap 

CICLISME  DIUMENGE HI HA LA PRIMERA CURSA SOCIAL A GIRONA

El Club Ciclista, en marxa

CC MOLLET

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del DM Group Mollet 

SORTIDA  Primer entrenament en grup pel Vallès Oriental

MOLLET. El Club Ciclista Mollet s'ha 

posat en marxa amb l'inici de la 

pretemporada. L'equip molletà ja 

participarà diumenge en una cur-

sa social a Bellcaire d'Empordà 

(Girona) després d'haver comple-

tat el primer entrenament en grup 

el cap de setmana passat. 

Els onze corredors júniors van 

fer dissabte una sortida d'uns 80 

km amb sortida i arribada a Mo-

llet. "Ens vam dividir en tres 

grups i vam fer una sortida fins 

a la Roca del Vallès, passant per 

la Conreria", admet el president 

del club, Toribio Muga. El club té 

la voluntat de reunir-se els dis-

sabtes per fer sortides conjuntes i 

entre setmana els corredors faran 

entrenaments individuals, a banda 

d'inscriure's en curses socials fins 

encetar la temporad.  

Cristian Fernández farà un 

taller gratuït en línia d'escacs

ESCACS EL CURS S'INICIARÀ A PARTIR DEL 4 DE FEBRER

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 

impartirà un curs d'escacs en línia 

amb quatre sessions el 4 i 18 de 

febrer i el 4 i 18 de març. El taller 

comptarà amb el mestre molle-

tà Cristian Fernández i està pro-

mogut per l’àrea de Joventut de 

l’Ajuntament de Mollet. 

El curs de quatre sessions, amb 

una durada de 4 hores, té com a 

objectiu la iniciació als escacs i 

les classes estan dividides en el 

moviment de peces, el joc, ma-

tes essencials i tàctica bàsica. Les 

inscripcions són gratuïtes i ja es 

poden formalitzar al correu elec-

trònic de l'Ajuntament de Mollet,  

joventut@molletvalles.cat.  

derrota. Al segon lloc del grup C4 

hi ha el Quart, amb tres victòries; 

empatat amb el Mataró. 

El pròxim partit dels molletans 

serà el 6 de febrer en un nou der-

bi comarcal a la pista del Lliçà 

d'Amunt, que és quart classificat 

amb dues victòries.   

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la 

Llagosta ha decidit que aquest any 

tampoc no se celebrarà la Cursa 

Popular Els 10 de la Llagosta, que 

s'acostuma a celebrar a l'abril, per 

l'afectació de la Covid-19. L'any 

passat tampoc va celebrar-se i l'úl-

tima edició que va organitzar-se va 

ser la de l'any 2019 amb uns 500 

participants.  

Cancel·lada la Cursa 

Popular Els 10 de la 

Llagosta de 2021

ATLETISME

ATLETISME  FINS DIUMENGE ES POT PARTICIPAR A SANT VICENÇ

Un centener de participants virtuals

Fins ahir dijous hi havia inscrits un centenar de participants per 
completar els 10 km virtuals de la Cursa Popular Sant Vicenç, que fins al 
mateix diumenge accepta inscripcions. La cursa enguany s'ha fet virtual 
per la Covid-19 i el preu pel dorsal virtual és de 5 euros. 

R.V.
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Seguretat 
viària a dins 
els túnels

Què fer i què no davant 
una avaria del vehicle?
L'avanç de la tecnolo-

gia fa que els vehicles 

siguin cada cop més 

fiables; però tot i això, 

sempre és quelcom pel 

que hem d'estar pre-

parats. Ser previnguts 

ens pot ajudar a evitar 

riscos innecessaris. Si 

es sofreix una avaria, 

el punt número u i fo-

namental és mantenir 

la calma i detenir-se en 

lloc segur. Això no sem-

pre és possible, però 

si podem, és millor avançar a un lloc 

prou segur (fins i tot a risc que es pugui 

agreujar l'avaria), perquè la seguretat és 

el primer.

Un cop detinguts, hem de fer-nos veu-

re, sobretot si estem en un lloc potenci-

alment perillós. Encén les llums d'emer-

gència i apaga el motor. Posa't l'armilla 

reflectora dins del cotxe i, quan vagis a 

sortir, assegura't que no ve ningú abans 

d'obrir la porta. Ja fora del cotxe, col·loca 

els triangles per indicar el perill i, si tens 

algun dispositiu que et pugui ajudar en 

la senyalització, utilitza'l. 

Quan hagis assegurat la zona, posa't 

en contacte amb el teu servei d'assis-

tència en carretera i si és necessari amb 

els cossos de seguretat. En cas que sigui 

impossible trobar una zona segura (per 

exemple, ens trobem en un pont), una 

opció és romandre en el vehicle amb el 

cinturó de seguretat cordat. Si viatges 

amb nens, cal no perdre'ls de vista ni un 

segon, han d'estar sempre controlats i el 

més lluny possible de la zona de perill.

Però què no hem de fer?. No s'ha de 

romandre en la calçada més temps del 

necessari. No és moment de moure's ni 

de jugar ni d'explorar els voltants. Així 

mateix, és important mantenir la ba-

teria del mòbil, per la qual cosa tot ús no 

imprescindible, ha d'eliminar-se.

Si sumem a l'avaria algunes circumstàn-

cies de temps o lloc, la nostra precaució 

ha de ser extrema. Llocs especialment 

perillosos són els túnels, ponts, canvis 

de rasant, zona de corbes o zones amb 

forts terraplens i desnivells.  amic

Generalment els usuaris prenen les 

precaucions apreses en les autoes-

coles, avisant amb els intermitents 

d'emergència, col·locant el triangle i 

posant-se l’armilla d'alta visibilitat. 

Aquestes pautes són les mateixes que 

es fan a cel obert i no realitzen cap ac-

tuació més enllà pel fet d'estar dins 

un túnel. No obstant això, existeixen 

altres actuacions que s'haurien de te-

nir en compte per les particularitats 

de la infraestructura. Entre ells, l'ús 

dels elements de seguretat dels quals 

disposa, com els pals SOS, extintors o 

boques d'incendi equipades.

Davant una avaria, si és possible, 

s’ha de deixar-se el vehicle el més 

proper a les parets del túnel. D'igual 

manera, cal procurar no romandre en 

la calçada i fer ús dels vestíbuls de les 

sortides d'emergència, sobretot si en 

el vehicle van més ocupants o si hi ha 

nens o persones grans. A més, el cotxe 

ha de romandre amb les rodes girades 

cap a la paret del túnel i el propietari 

d'aquest, uns metres per davant.

En qualsevol cas, es tracta de buscar 

la zona més segura possible, com un 

entrant o la mateixa sortida del túnel 

si es troba pròxima. Encara que no són 

freqüents les avaries i accidents en 

aquests entorns, ocorren, pel que hem 

de saber com actuar.  amic 

istock.com
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La tragicomèdia 'Ramón', a la Polivalent

La Sala Polivalent de Montmeló acull aquest dissabte (18 h) la 

tragicomèdia generacional Ramón, que reflexiona sobre la por al compromís i "la sensació d’eterna joventut amb la qual viu

gran part de la generació dels 80". Es tracta d'un projecte deMar Monegal i Francesc Ferrer en coproducció amb CIA Eòlia.

Què vol dir "aixafar la guitarra"?L'Oficina de Català de Montmeló ha tret a concurs 
una nova dita dins del certamen anomenat Qui 

no arrisca, no pisca. Per participar-hi cal entrar al web de l'Ajuntament de Montmeló i endevinar 
què vol dir aixafar la guitarra.

La Tramolla porta el teatre
a tres escoles públiques
MOLLET.  El Centre d’Art i Cultura 
La Tramolla de Mollet del Vallès ha engegat aquest gener un progra-ma d’educació a través del teatre a tres escoles públiques de la ciutat: Montseny, Joan Abelló i Joan Sal-vat Papasseit.Sota el títol Teatre a l’escola per 

descobrir i transformar el nostre 

món, organitzen diversos tallers impartits per professorat de La Tramolla i dirigits als grups bom-bolla de P-4 a 6è de primària, on a través de metodologies i tècniques de teatre social i teatre de l'oprimit es treballarà per a millorar l’auto-coneixement i l’autoestima, les ha-
bilitats socials i comunicatives i la resolució no violenta de conflictes.

Els tallers es realitzaran en hora-ri de migdia de forma gratuïta per 
a tots els alumnes que es quedin al menjador, de P4 a 6è a les escoles Montseny i Papasseït, i de 3r a 6è a l’escola Joan Abelló. Al Papasseït, a més, hi haurà tallers a la tarda per a tot l'alumnat de 3r i 4t.El programa, dissenyat en col-laboració amb els equips docents 
i directius dels tres centres mo-lletans per adaptar-se a les neces-sitats específiques de cada esco-la, forma part del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives 20-21 i està finançat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Ca-talunya i el Ministeri d’Educació i Formació Professional, a través 

del Programa de cooperació terri-torial per a l'orientació, avanç i en-
riquiment educatiu en la situació 

d'emergència educativa del curs 2020-21 provocada per la pandè-mia del COVID-19 #PROA 20-21.Ferran Jiménez, director de La Tramolla i coordinador del pro-grama, destaca: "Sempre hem defensat que el teatre és una eina formidable per al desenvolupa-ment de la persona i que hauria d’estar present al currículum de primària i secundària, com passa a molts països del nostre entorn. I sempre hem tingut clar que men-tre no arribem a l’escola pública i amb finançament públic, per moltes beques i facilitats que pu-guem posar, sempre hi haurà una barrera d’accés precisament per al segment de la població que més es podria beneficiar de les nostres intervencions educatives".Per tot plegat, La Tramolla tre-ballarà perquè aquest programa pugui tenir continuïtat i arribar a més escoles i alumnes de la ciutat.
Dividit en quatre etapesEl programa es divideix en quatre etapes –una a educació infantil i una per cada cicle de primària–, i en cadascuna d’elles es treballarà a partir d’una metodologia diferent, adaptada a les necessitats i interes-sos de cada edat, per tal que l’alum-nat pugui descobrir, explorar i fer 

TEATRE  EL PROGRAMA 'TEATRE A L’ESCOLA PER DESCOBRIR I TRANSFORMAR EL NOSTRE MÓN' ARRIBA LES ESCOLES MONTSENY, JOAN ABELLÓ I JOAN SALVAT PAPASSEIT

IMATGE D'ARXIU  Dues actrius dels grups d'infants de La Tramolla

la tramolla

eines expressives i comunicatives amb la tècnica de la dramàtica cre-ativa; i els grups de 5è i 6è faran un procés de creació col·lectiva per 
a construir obres de teatre fòrum que serveixin per buscar alternati-ves de solució als conflictes del seu 
dia a dia.  

seu el llenguatge teatral i poste-
riorment utilitzar aquest llenguat-ge com a eina d’investigació i trans-formació del seu propi món.Així doncs, els infants de P-4 i P-5 treballaran a partir de tècni-ques d’expressió corporal i dansa creativa per valorar la creativitat pròpia i dels altres; a 1r i 2n s’uti-litzarà el joc dramàtic per apren-
dre a solucionar situacions con-flictives improvisant en acció; a 3r i 4t s'incidirà en la presa de decisi-ons col·lectives, l’assertivitat i les 

El Manyó de Mollet garanteix 

carnaval, tot i la pandèmia

MOLLET. Les mesures sanitàries per la pandèmia fan del tot impos-
sible veure enguany un carnaval 

semblant a les edicions tradici-onals. Les rues multitudinàries tenen poc recorregut amb la Co-vid-19. Tanmateix, el Manyó de Mollet garanteix a la ciutat que no hi mancarà el carnaval aquest 2021.Ho fa amb un comunicat en què arrenca dient: "En Joan Pujol 

Puigdomènech de Cal Manyó ja 

ha fet les primeres plantades 

d'hivern. Primer van ser els pè-

sols i els tirabecs i aquests dar-

rers dies  els espinacs, les  faves 

i els alls".Tot seguit explica que ja tre-ballen per celebrar un carnaval 
"participatiu, popular i irreve-

rent": "Com que el proper cap de 

setmana pinta rúfol en Manyó 

aprofitarà per anar a remenar 

les cendres de la cremada d’en 

Carnestoltes de l’any passat, 

que ja deu estar a punt de renèi-

xer  i desvetllarà, alhora,  la gent 

de Mollet  amant de la gresca i 

de la bufonada i que està dis-

posada a  posar el seu granet de 

sorra per que el Carnaval sigui 

més participatiu, popular i irre-

verent".El Manyó, a més, també s'ha su-mat a la virtualitat i a les xarxes socials, probablement el major mecanisme que tindrà enguany per arribar a tota la canalla molle-tana: "Com que estem en temps 

de pandèmia,  que és una plaga 

pitjor que la fil·loxera, en Ma-

nyó ha decidit fer-se el modern 

i apuntar-se a això de les xar-

xes socials. Us convida a parar 

atenció i a seguir-lo a Twitter i a 

Instagram (@manyodemollet) 

i, sorpresa, també al Tinder i a 

fer-ho córrer".Amb tot, recordant el context de pandèmia, convida la ciutada-nia a estar atenta per saber quan i com apareixerà aquest personat-ge carnavalenc propi de la capital baixvallesana: "Com que sembla 

que, per ordre de les autoritats 

competents, en Carnestoltes 

estarà confinat, en Manyó està 

preparant sorpreses. Mantin-

gueu l'atenció perquè potser 

apareixerà a qualsevol lloc". 

POPULAR  JA ÉS A LES XARXES SOCIALS PERQUÈ LA GENT ESTIGUI AL DIA DE LA SEVA PRÒXIMA APARICIÓ

la tramolla

EL MANYÓ  Personatge carnavalesc propi de la ciutat de Mollet



dv, 29 gener 2021 21

La tradició de les pinyates, la 
seva evolució fins als nostres dies
A Mèxic, cap festa és considerada una 

festa de debò si no hi ha en ella una 

pinyata. La seva infinitat de formes, 

els seus brillants colors i la diversió 

que es genera al voltant d'ella, han fet 

que s'estengui aquesta tradició per tot 

el món i que s'hagi incorporat en tota 

mena de festes. 

I és que resulta divertit per tothom, 

no només per als nens, per la qual cosa 

cada cop és més freqüent veure-les en 

altres menes de celebracions com els 

comiats de solters, les noces, les jubi-

lacions o els aniversaris dels 50 i els 

60 anys, entre altres.

A pesar que en aquest país americà 

és on està més arrelada, el seu origen 

cal remuntar-lo a la Xina i a la celebra-

ció de l'any nou. Originàriament allà, 

les seves formes representaven a ani-

mals. Va ser Marco Polo qui la va in-

troduir a Europa, concretament a Ità-

lia, i la va adaptar a les festivitats de la 

Quaresma. D'Itàlia, va passar a Espa-

nya, i del nostre país, a Mèxic a través 

dels missioners durant el segle XVI. 

Símbol dels 7 pecats capitals
Precisament van ser els frares agus-

tins, els qui la van utilitzar com a eina 

evangelitzadora en les Misses d'estre-

nes, i d'aquí, la seva forma més repre-

sentativa, la dels 7 pics que simbolit-

zaven els 7 pecats capitals: luxúria, 

enveja, avarícia, supèrbia, ira, gola i 

mandra. Els colors cridaners de l'ex-

terior representaven les temptacions 

a les quals estem sotmesos davant 

els plaers de la vida, tapar-se els ulls 

representava que la fe és cega i quan 

trencaven amb el pal la pinyata i acce-

dien a les fruites i dolços de l'interior, 

aquests simbolitzaven el premi que 

ens atorga el cel com recompensa per 

haver vençut les temptacions.

La tradició es va anar conservant i 

ha evolucionat fins als nostres dies, 

usant-se majoritàriament en els ani-

versaris i en les festes infantils. Actu-

alment, el ritual consisteix a embe-

nar-se els ulls i donar 33 voltes sobre 

si mateix amb l'objectiu de perdre 

l'orientació i l'equilibri, per a després 

intentar amb l'ajuda d'un pal trencar 

la pinyata. Els altres assistents es que-

den al voltant, animant.

Les pinyates poden realitzar-se de 

fang o de cartó i es recobreixen amb 

paper de colors de seda o crepè. I tot i 

que, com hem comentat anteriorment, 

la forma tradicional és la dels set pics, 

en l'actualitat podem trobar-les de 

tota mena de formes i colors, de per-

sonatges coneguts o de qualsevol ob-

jecte que se'ns ocorri per poder gau-

dir de la celebració.  amic 

istock.com
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Festa Major d’hivern Sant Vicenç

MOLLET. Divendres, 22 de gener, 

dia de Sant Vicenç, va tenir lloc la 

presentació d'un nou volum de la 

revista anual Notes. Una presen-

tació, però, del tot diferent del 

que és habitual. La Covid va impe-

dir el tradicional acte públic i per 

això la revista va ser presentada al 

programa Visions de Vallès Visió, 

amb la participació del regidor del 

Centre d’Estudis Molletans (CEM), 

Raúl Broto, i del director del CEM, 

Jordi Bertran.

Notes és la revista que publica 

anualment l’Ajuntament a través 

del Centre d’Estudis Molletans 

(CEM) i que analitza diferents te-

mes d’interès sobre Mollet i els mu-

nicipis del voltant. Si des de l’any 

2020 la publicació va recuperar 

el format original de miscel·lània, 

enguany s’han consolidat i s'han 

incorporat seccions fixes, com la 

memòria oral (en format d’entre-

vista) i la secció de patrimoni, amb 

fitxes dedicades al Museu Abelló, 

l’Arxiu Històric, l’art urbà i l’arque-

ologia. A més, també s’han fet una 

sèrie de millores editorials –que 

es completaran l’any vinent amb 

l’aplicació d’uns nous criteris de 

publicació– que tenen per objectiu 

millorar la qualitat informativa, la 

visibilitat i l’impacte de la revista.

El número 36 del Notes presenta 

articles diversos com l’origen de 

les llegendes locals; alguns pas-

satges de la Guerra Civil viscuts a 

Mollet o a través de l’experiència 

de molletans; l’obra del dibuixant 

d’humor Fer; els 25 anys d’història 

de l’Esbart Dansaire; una entrevis-

ta imprescindible per a la memòria 

oral del segle XX a Mollet; el fons 

documental de Joan Ambròs i Llo-

reda; el vincle entre Joaquim Mir i 

Joan Abelló; o el Menhir de Mollet, 

entre d'altres.

Un dels articles destacats per 

al director del CEM és Llegendes i 

excursions de Vicenç Plantada. De-

legat a Mollet de l’Associació d’Ex-

cursions Catalana (1880-1890), 

escrit per Joan Armangué i Herre-

ro. Bertran va dir de Plantada que, 

malgrat ser "un personatge molt 

estudiat, encara queden molts 

aspectes que es desconeixen". Un 

d'aquests aspectes poc coneguts és 

la faceta d'excursionista, que expli-

ca el Notes. Bertran va destacar que 

POPULAR  LA PRESENTACIÓ NO ES VA PODER FER DE FORMA PRESENCIAL, COM ÉS HABITUAL, I ES VA REALITZAR A VALLÈS VISIÓ AMB JORDI BERTRAN I RAÚL BROTO

El passat excursionista de Vicenç 
Plantada, al 36è volum del 'Notes'

vallès visió

A PLATÓ  Jordi Bertran i Raúl Broto al programa 'Visions'

cem

FOTO DE PORTADA DEL 'NOTES'  

l'excursionisme d'aleshores era 

ben diferent del que hi ha majorità-

riament ara, centrat en la pràctica 

esportiva. "L'excursionisme de 

finals del segle XIX tenia per ob-

jectiu conèixer el territori i el pa-

trimoni, i fer-ne divulgació. Era 

un excursionisme científic".

La revista Notes s’ha convertit 

en la publicació de referència del 

saber baixvallesà en els seus 34 

anys d’història. L’edició en paper 

arriba a biblioteques, arxius, cen-

tres d’estudis, entitats i particu-

lars d’arreu dels territoris de parla 

catalana. La versió digital permet 

consultar o descarregar de ma-

nera gratuïta, tots els articles que 

s’han publicat fins ara.

Jornades monogràfiques
D'altra banda, durant la presen-

tació del nou volum, també van 

avançar que pròximament tindran 

lloc les 22es Jornades monogràfi-

ques del CEM. Portaran per nom 

Mollet. Cronistes, papers i lletres i 

descobriran fets històrics singu-

lars de la ciutat.

Arrencaran el 16 de febrer, amb 

sis sessions diferents d'una hora 

cadascuna que tindran lloc els se-

güents dimarts i dijous de 19 h a 

20 h. Tot plegat serà en format te-

lemàtic.  

Ràdio Mollet premia els sanitaris 
amb el Micròfon de l'Any
MOLLET.  Ràdio Mollet va celebrar 

divendres passat el seu 40è aniver-

sari. No van poder realitzar l'habi-

tual gala amb els lliuraments dels 

premis de l'any, però l'emissora 

local va emetre un programa ra-

diofònic anunciant els guardonats 

d'enguany i parlant amb ells.

Un dels principals premis és el 

del Micròfon de l'Any. En aquest 

cas, Ràdio Mollet va voler agrair i 

reconèixer "un col·lectiu que ha 

posat en risc la seva pròpia salut 

per salvar-ne la nostra". Es trac-

ta dels professionals dels centres 

sanitaris, des dels serveis de ne-

teja, els zeladors, els treballadors 

d'administració i de comunicació, 

i evidentment els professionals 

d'infermeria i metges.

En representació d'aquest col-

lectiu, va intervenir al programa el 

director de la Fundació Sanitària 

Mollet, el doctor Jaume Duran, qui 

va assegurar que estan "contents i 

orgullosos" pel guardó. També va 

explicar, vinculant la sanitat amb 

la comunicació, que aquest any la 

Covid "ha posat en risc temes tan 

importants com la comunicació 

i la paraula. Per culpa de la co-

vid, per exemple, hem hagut de 

restringir les visites als nostres 

malalts i això és molt dur per als 

malalts, per als familiars i per 

als professionals. Aquest any 

de Covid ens ha portat molts si-

lencis i, en un context de silenci, 

recordar el valor de la paraula 

també és molt important".

La directora d'Atenció Primà-

ria del Vallès Oriental de l'Institut 

Català de la Salut (ICS), Norma 

Enríquez, va ser l'altra represen-

tant participant, i en aquest cas va 

posar en relleu "la tasca dels pro-

fessionals de l'atenció primària 

de l'ICS, que han treballat molt 

intensament per donar respos-

ta a les necessitats de la ciuta-

dania en un marc tan complicat 

com el de la Covid-19".

Premi a la reducció de velocitat
L'altre gran premi que s'anunci-

ava divendres passat era el de la 

Notícia de l'Any, "aquell fet po-

sitiu on ha destacat la nostra 

ciutat". En aquest cas, el fet va 

succeir l'1 de gener, quan Mollet 

esdevenia la primera ciutat cata-

lana i una de les primeres d'Espa-

nya en ser ciutat 30.

En aquest sentit, el regidor de Mo-

bilitat, Juan José Baños, va recalcar 

que aquesta modificació és impor-

tant per diversos aspectes. D'una 

banda, perquè "volem que les vo-

reres siguin per als vianants i la 

resta d'usuaris han d'anar per les 

calçades. Per poder aconseguir 

la seguretat per als vianants i per 

als que condueixen vehicles de 

LA REDUCCIÓ DE VELOCITAT A 30 KM/H HA REBUT EL GUARDÓ A LA NOTÍCIA DE L'ANY EN LA GALA RADIOFÒNICA DEL 40è ANIVERSARI DE L'EMISSORA LOCAL

SANITÀRIES DE L'HOSPITAL DE MOLLET  Equip del projecte de Suport Covid

arxiu

mobilitat personal (patinets), la 

resta de vehicles han de rebaixar 

la velocitat". I d'altra banda, "pel 

canvi climàtic. Menys velocitat 

implica menys contaminació".

Desitjant fer una gala presencial
Si bé normalment es premia un o 

dos col·laboradors de l'emissora, 

en aquest cas Ràdio Mollet els ha 

volgut reconèixer a tots, mencio-

nant-los un per un i parlant-ne al 

programa amb alguns dels seus 

protagonistes. D'aquesta manera, 

van agrair la tasca dels voluntaris 

que, malgrat no haver pogut tor-

nar a l'emissora físicament des 

que es va decretar l'estat d'alarma 

el passat març, s'han adaptat per 

continuar fent els seus progra-

mes. També van ser diverses les 

entitats que van rebre menció en 

el programa especial.

Amb tot, des de Ràdio Mollet as-

seguren que volen fer la gala pre-

sencial quan les mesures de sanità-

ries ho permetin per poder lliurar 

el premi a tots els guardonats i per 

celebrar de la millor manera possi-

ble aquest 40è aniversari.  

Ràdio Mollet ha reconegut
"un col·lectiu que ha posat
en risc la seva pròpia salut

 per salvar la nostra"
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Festa Major d’hivern PARETS DEL VALLÈS 

IRIS PARIS  Va lliurar a l'Ajuntament diverses obres seves A CAN RAJOLER  El concert de Buhos, un dels plats forts

A CAN BUTJOSA  Sàndal Produccions va portar l'obra 'Animalia'

PARETS. El passat cap de setmana, 
l'Ajuntament va organitzar una 
quinzena d'esdeveniments per 
celebrar la festa major d'hivern, 
que va cloure dilluns. Tot plegat va 
estar marcat per les restriccions a 
causa de la pandèmia i mantenint 
les mesures de seguretat recoma-
nades per les autoritats sanitàries.

Diumenge al matí va ser el torn 
dels actes més locals. D'una banda, 
Diables Parets feia una plantada 
simbòlica a la plaça de la Vila, que 
va durar tot el dia. Les darreres 
festes majors d'hivern, la Colla de 
Diables feien una trobada de bès-
ties, així com correfocs, dinar de 
colles, tabalada, versots i castell 
de focs entre d'altres. Enguany 
les mesures de seguretat ho han 
impedit, i l'entitat ha fet aquesta 
participació simbòlica plantant les 
figures més emblemàtiques de la 
colla.

D'altra banda, Can Rajoler va 
acollir la recepció de l'obra Esclat 

de festa, que l'artista local Iris Pa-

A LA PLAÇA DE LA VILA  La colla de Diables va voler ser partícip d'aquesta festa i ho va fer amb una plantada de bèsties

ris va realitzar durant la celebració 
del Sintonitza't, la festa major d'es-
tiu alternativa. Peris també va lliu-
rar unes làmines que representen 
sis espais emblemàtics del munici-
pi, fetes per ell mateix. En aques-
tes làmines hi ha representades la 
Torre Malla, el parc de la Linera, 

l'escultura de Josep Plandiura de 
l'entrada de Parets, el monument 
de l'11 de setembre, el monument 
als represaliats i una imatge que 
representa la colla de Diables Pa-
rets. Tot plegat està amb la tècnica 
anomenada aiguafort, de gravat 
calcogràfic.

A banda d'això, el concert de 
Buhos, divendres al vespre a Can 
Rajoler, amb l'espectacle anome-
nat Teràpia col·lectiva va ser un 
dels actes més seguits i destacats 
de la programació. L’actuació de 
Koko-Jean & The Tonics ft, espec-
tacles familiars per als més petits 

com Animalia, de Sàndal, la confe-
rència i projecció a càrrec Amics 
de l’Òpera del Vallès Oriental, o les 
hores del conte organitzades per 
les biblioteques de Parets són no-
més algunes de les activitats que 
es van poder veure i gaudir durant 
la festa major d'hivern.  

Comiat a la festa d'hivern de la pandèmia

POPULAR  EL CONCERT DE BUHOS VA SER-NE EL PLAT FORT I IRIS PARIS I LA COLLA DE DIABLES HI VAN DONAR EL TOC LOCAL A LA PROGRAMACIÓ

sílvia ferran / aj. parets

sílvia ferran / aj. parets sílvia ferran / aj. parets

j.s.

dissabte 30

diumenge 31

divendres 29

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

Molts núvols alts tot el dia 
enteranyinat el cel, amb 
temperatures encara agra-
dables a migdia, però un 
xic més baixes que ahir.

El pas d’un front tornarà 
a provocar ventades de 
ponent, nuvolositat abun-
dant de tipus alt, però poca 
o cap precipitació.

Seguirà bufant aquest vent 
aponentat,  amb menys 
intensitat, amb un dia amb 
més clarianes que núvols 
i temperatures més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 21 16ºC 5ºC 13ºC - 42 km/h W

DIVENDRES, 22 15ºC 9ºC 12ºC 5,2 72 km/h WSW

DISSABTE, 23 14ºC 6ºC 13ºC - 48 km/h W

DIUMENGE, 24 16ºC 9ºC 13ºC - 48 km/h WNW

DILLUNS, 25 15ºC 9ºC 12ºC - 31 km/h WSW

DIMARTS, 26 13ºC 7ºC 11ºC - 16 km/h NE

DIMECRES, 27 19ºC 4ºC 13ºC - 15 km/h WSW

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


