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CONVIVINT AMB LA PANDÈMIA

2021, any de la vacunació massiva
El CAP Plana Lledó i el centre cívic de Can Pantiquet, els punts d'administració del vaccí
a.mir

Sanitat

MÉS DE 35.000
BAIXVALLESANS AMB
LA TERCERA DOSI
Al Baix Vallès des de l'arribada de la vacuna al territori i fins el 24 de desembre
s'havien vacunat al conjunt dels municipis 134.557 persones amb la primera
dosi i 116.520 amb la segona, segons les
dades Covid de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, ja s'havia administrat
la tercera dosi o dosi de record, a més de
35.800 persones.

LA PRIMERA Gracia Valencia, de 101 anys, va ser la primera a rebre la vacuna contra la Covid-19 al Vallès Oriental
a.mir

BAIX VALLÈS. De la primera foto,
la de la Gracia Valencia –l'anciana
de 101 anys que va ser la primera
persona a rebre la vacuna contra
la Covid-19 al Vallès Oriental–, a
la darrera, la de la Judith López –
una de les moltes criatures a qui
el CAP Plana Lledó vaccinava el
primer dia de vacunació infantil
aquest desembre– han passat 12
mesos. Un any en el qual la vacuna ha estat primordial per tornar
gairebé a l'esperada "normalitat"
i disminuir la pressió assistencial
que pateixen els Centres d'Atenció Primària, en primera instància, i els hospitals del territori, a
conseqüència d'uns contagis que
amb l'arribada del fred i la variant
òmicron s'han tornat a disparar.
Una vacunació que arribava a la
comarca la vigília del dia de Reis,
començant per les persones més
vulnerables com els ancians de
les residències i també el personal

CAP PLANA LLEDÓ La Judith López, el primer dia de la vacunació infantil
dels centres sanitaris, així com els
professionals essencials en aquesta pandèmia i que anava ampliant-se amb la resta de la població,
seguint franges de major a menor
edat i obrint centres de vacunació
massiva, coneguts popularment

com a vacunòdrums. Un d'aquests
espais, l'acollia a Mollet, el Centre
Cívic de Can Pantiquet.

Retorn de la pressió als hospitals
Una vacunació que permetia millorar les dades pel que fa a con-

tagis fins al punt de deixar buits
els centres hospitalaris, els quals
tornaven a recuperar aquest mes
de novembre algunes mesures
per fer front a l'anomenada sisena
onada de la pandèmia.
Però, tot i acabar l'any amb xifres preocupants pel que fa als
positius detectats al territori,
que han obligat al Govern de la
Generalitat a recuperar mesures
oblidades, les bones dades quant
a nombre de persones vacunades
han fet reduir la xifra de morts per
positiu de coronavirus al Baix Vallès. Deixant enrere un any on les
defuncions per aquesta malaltia
van ser fatídiques arreu.
Per tal de no retornar a aquesta etapa amb un elevat increment
de la mortalitat, des del Govern
s'iniciava la vacunació de la dosi
de record en les franges d'edat
més avançades amb l'objectiu de
combatre l'òmicron, la nova variant majoritària entre els contagis
positius durant les darreres setmanes de l'any.

RESTRICCIONS

Retorn del toc de
queda després de
mig any sense
El Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) avalava per a la
vigília de Nadal el toc de queda entre la una de la matinada i les sis del
matí en aquells municipis de més
de 10.000 habitants amb incidències superiors als 250 casos per cada
100.000 habitants i la limitació de
les trobades socials a 10 persones,
com havia plantejat el Govern per
aturar la sisena onada de la covid.
També donava el vistiplau a reduir
l'aforament dels actes religiosos i
les cerimònies civils al 70% i a mantenir l'ús del passaport covid en
restauració, gimnasos i oci nocturn.

Passaport Covid per
viatjar i per accedir
als restaurants
arxiu

El 2021 també ha estat l'any del
passaport Covid. El document que
determina que es té la pauta completa de vacunació contra el virus
arribava aquest estiu, en plena
temporada de vacances per tornar
a obrir les portes al turisme. El document serviria més tard, durant
aquesta tardor, per accedir a l'interior dels locals de restauració i
d'oci nocturn.

VENDA DE MOTOS
VENDA DE MOTOS D’OCASIÓ
MECÀNICA DE MOTOS
C. de Barcelona, 87 · Martorelles
T. 93 593 31 06 · M. 648 934 447
e-mail: xusmoto@hotmail.com
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CONVIVINT AMB LA PANDÈMIA
TREBALL ELS SECTORS DEL COMERÇ, LA HOSTALERIA I EL TURISME, ENTRE ELS MÉS AFECTATS PER UNA CRISI QUE IMPOSA CANVIS

Any dur per a l'economia, amb una 6.490
recuperació inferior a l'esperada
BAIX VALLÈS. Les mesures per contenir la Covid han estat presents durant tot l'any per poder fer front a
les diferents onades del virus. Però,
tot i que el 2021 començava amb
un nou confinament municipal durant tota la setmana, acompanyat
del tancament obligat dels centres
comercials, les botigues de més de
400 metres quadrats i els gimnasos, i es restringia l'obertura dels
comerços no essencials durant el
cap de setmana, la vacunació massiva donava un respir als sectors
més afectats que, mica en mica, han
anat tornant a una certa normalitat
per poder treure els treballadors
dels ERTO.
" Hem tingut un any molt dur, a
continuació d’un 2020 dur, amb
una recuperació molt inferior a
l’esperada i amb sectors que no
s’acaben de recuperar com són
l’hostaleria, el turisme i el comerç", assevera el president de PIMEC al Vallès Oriental, Daniel Boil.
Una crisi que segons recorda
Boil s'ha vist agreujada "molt fortament" per la pujada del preu de
l'energia que enguany ha superat
rècords històrics (400 euros MW/
hora), una manca de matèries primeres i un augment continuat dels
preus "mai vist en els darrers 25
anys", denuncia Boil.
"Tot això ens està canviant a
marxes forçades el model eco-

DIAMANTS
MOLLET DEL VALLES

Carrer Anselm Clavé, 3
(davant dels jutjats)
T. 93 593 10 00
Rambla Fiveller, 5
(al costat de “la Caixa”)
T. 609 418 292

www.flaviallobet.com Tot un -40% dte

arxiu

empreses se n'han adonat que els
manca crèixer per ser més competitives i que cal fer una aposta real
i urgent per la digitalizació, la innovació, la internacionalització i el talent: "No tenim gent preparada per
aquest gran canvi sistèmic", considera Boil, assegurant que centres
educatius i empreses no acaben
d'anar a la mateixa velocitat.

SÓN ELS BAIXVALLESANS INSCRITS A
L'OFICINA DE TREBALL EL NOVEMBRE
d'enguany, una xifra que s'ha reduït
en un 20% respecte al mateix mes
del 2020 (1.608 persones) i en un
23% respecte al mes de gener
d'aquest 2021 (1.978 persones). Una
davallada que situa la taxa d'atur a la
subcomarca en el 10,79% - gairebé
3 punts per sota que la registrada a
inicis d'any -, a l'espera del tancament
de les dades del mes de desembre,
quan la contractació acostuma a pujar.

L'any del "coitus interruptus"

El vehicle elèctric com a motor del canvi
Pimec del Vallès Oriental proposava als agents econòmics, polítics i socials
del territori la creació d'un centre d'R+D+I sobre el vehicle elèctric vinculat al
Circuit de Barcelona-Catalunya. La proposta demana aprofitar la injecció de
fons Next Generation per potenciar la innovació en el sector de l'automòbil.
Així mateix, el novembre es posava en marxa la Taula de l’Automoció del Vallès
Oriental per enfortir la cadena de valor del sector de l’automoció a la comarca.
nòmic, ens està mostrant les
nostres febleses i ens està ensenyant molt ràpidament que
s’han de produir canvis perquè

les nostres pimes siguin competitives", apunta el president de PIMEC a la comarca.
Segons Boil amb aquesta crisi les

FORMACIÓ

HABITATGE

En marxa el Consell
de l'FP a la comarca

Desnonaments
malgrat la pandèmia

A inicis de novembre engegava oficialment el Consell de la Formació
Professional i l’Ocupació del Vallès
Oriental amb l'objectiu de planificar l’oferta i els serveis d’FP de la
comarca de manera conjunta, perquè s’ajusti a les necessitats reals
de les empreses del territori.

Malgrat el decret llei 16/2021 del
govern de l'Estat que establia una
moratòria dels llançaments en
casos on hi havia una situació vulnerable, els desnonaments s'han
continuant executant, una pràctica que ha estat denunciada reiteradament per la PAH.

Per la seva banda, Gonzalo Plata,
secretari de CCOO al Vallès Oriental, considera que enguany ha estat l'any del "coitus interruptus".
Plata afirma que les dades d'atur
són "prou bones", però que les de
contractació i de precarietat són
"dolentíssimes", qüestió que relaciona amb el fet de que no s'hagi
pogut derogar la reforma laboral.
També lamenta la "no dotació
pressupostària" del Pla Nacional
per a la Indústria a la comarca.

56 ERO
SÓN ELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ
D'OCUPACIÓ QUE EL BAIX VALLÈS
acumula des del mes de gener i
ﬁns aquest novembre. Aquests ERO
afecten un total de 1.161 treballadors al
conjunt de la subcomarca.

COMERÇ EL GOVERN MOLLETÀ HO ACORDAVA AMB ELS MARXANTS

El mercat torna al centre
MOLLET. Després de gairebé un
any i mig, el passat dimarts 23 de
novembre, les parades del sector
tèxtil i de la llar del mercat dels
dimarts retornaven, majoritàriament, a les ubicacions prepandèmia un cop deixaven d’estar vigents la majoria de les restriccions
imposades per la Covid.
Així ho anunciava l'Ajuntament
de Mollet, que va aconseguir tancar un acord amb les associacions
de marxants i paradistes presents

al mercat ambulant per al retorn
de les parades al Centre, després
d'un llarg temps d'estada al barri
de la Riera Seca, ubicació que havia generat queixes tant entre els
marxants com entre el veïnat.
"La negociació ha estat tensa,
però hem aconseguit un acord
perquè el mercat torni al centre
i torni a ser un motor econòmic
a la ciutat", admetia Antonio Heredia de l'Associació de Paradistes
de Mollet.
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CONVIVINT AMB LA PANDÈMIA

Noves propostes culturals per L'activitat de l'esport
federat es recupera
revertir l'aturada del 2020
joanma gómez / festival guspira

amb incertesa

arxiu/xavier solanas

FESTIVAL GUSPIRA L'acròbata Jessica Arpin va representar el seu xou 'Kalabazi' a Santa Maria de Martorelles
Que la pandèmia ataca el sector cultural, cancel·lant esdeveniments i
reduint aforaments? "Doncs creem noves propostes!", pensaria
més d'un al Baix Vallès –i, de fet,
així es va fer–.
No ha estat fàcil recuperar la cultura. Hi ha hagut moments de l'any
en què els confinaments comarcals
impedien que algú de –per exemple– Santa Perpètua pogués venir a
Mollet a gaudir d'espectacles. Tant
era així, que davant la proximitat de
celebrar un esdeveniment que rep
tant públic de fora del Vallès com
la MITMO mentre estava activa la
prohibició de creuar comarques,
la Junta de Portaveus de Mollet
aprovava una moció que instava a
la posada en marxa de salconduits
culturals per poder preservar així
l'activitat dels artistes.
Tret de les traves que les restriccions han posat –i continuen
posant encara avui– tant als professionals del sector com a les
entitats culturals, aquests s'han
reinventat. El Casal Cultural i La
Tramolla han estat dos pols de
creació. Els primers han seguit organitzant els habituals actes, però

alhora han acollit el naixement de
dues noves iniciatives impulsades
per altres agents de la ciutat. A la
tardor va arrencar el Cicle CRA'P
al Jardinet amb dues propostes
d'humor a partir de la filosofia i la
poesia. Des del CRA'P ja asseguraven que voldrien que aquest cicle
s'hi quedés i tornar-lo a oferir a la
primavera.
D'altra banda, Escena Mollet i
Pau Segalés tampoc s'han quedat
de braços plegats i, també amb
el Casal Cultural, han reinventat
el Festival Artístic Internacional
L'Arlequí, que el 2020 es va haver
d'anul·lar, per una proposta de petit format anomenada El Jardí de
L'Arlequí i que es va poder gaudir
tant a la primavera com a la tardor.
No és aquesta l'única novetat cultural que ha aportat Segalés al territori, sinó que a inicis de setembre
va omplir Santa Maria de Martorelles de circ, màgia i música en la
primera edició del festival Guspira.
Pel que fa a La Tramolla, l'escola i entitat molletana ha fet sorna
de les prohibicions d'organitzar
actes i enguany també ha engegat
els Dijous Clandestins. De fet, en

un dels missatges per promocionar-ho, demanaven als assistents
"acostar-s'hi amb molta discreció" i els alertaven que només hi
podrien entrar "si saben la contrasenya adequada i no hi ha
policia pels voltants".

UN SANT JORDI MÉS
SEMBLANT AL DE 2019
Aquest 2021, Sant Jordi, Sant Joan, la Fira
d'Artesans de Mollet i les festes majors
s'han assemblat un pèl més a la prepandèmia. Les restriccions, modificacions i
adaptacions per evitar l'escampament
del virus –o com a mínim per acomplir
amb les normatives vigents– hi han estat ben presents. Però el repetit missatge
de la Cultura Segura del 2020, enguany
ja ha estat ben interioritzat pel públic. Els
Ajuntaments –fins i tot aquells més prudents– també han reactivat enguany els
programes culturals, com l'Arts i Escena
de Mollet, Els Espectacles a Parets o el
Montornès aixeca el teló.

EN JOC Un derbi vallesà entre el CF Mollet UE i les Franqueses al maig
El primer trimestre del 2021, els
entrenaments dels clubs federats
es van reprendre amb limitacions
d'aforament i amb l'entrada de la
primavera van tornar les competicions oficials, que s'havien suspès a
l'inici de la temporada. Les restriccions a les entrades de les instal·lacions esportives, l'ús de la mascareta i
la rentada de mans amb gel hidroalcohòlic va permetre l'assistència de
públic a les instal·lacions esportives.
Els equips federats van poder
completar les seves lligues territorials, tot i que l'ajornament de
partits per la Covid-19 va ser una
constant, que amb el pas de les setmanes de l'any va anar a menys.
Fins i tot, es van reprendre els
entrenaments i partits del Consell
Esportiu del Vallès Oriental a partir de l'abril. Això si, les competicions van reduir el nombre d'equips
participants i el seu format.
Tot i recuperar l'activitat esportiva, curses populars emblemàtiques
com ara la Sant Vicenç, de Mollet, o la
Mitja Montornès, no es van celebrar
i van ajornar les seves edicions fins
al 2022. Tot i que la cursa molletana
va fer una edició virtual, que va su-

mar prop d'un centenar de participants al gener. El Circuit de Barcelona-Catalunya va marcar al territori
la represa per l'assistència de públic
perquè al juny es va viure la cursa de
MotoGP amb 19.352 espectadors.
Amb el nou curs 2021-2022, les
competicions es van iniciar amb
normalitat, però més tard de l'habitual, prop de l'octubre. Això sí,

Les restriccions
a les instal·lacions
esportives van permetre
l'assistència de públic
al setembre es va poder celebrar,
amb restriccions, l'Open de Billar
Americà, amb prop de 160 participants. Els esdeveniments esportius
es van concentrar en la tardor, com
ara la Cursa Popular, de Parets; La
Neorural, de Santa Maria de Martorelles; o altres caminades populars.
Res feia pensar que l'any acabaria
com es va iniciar, amb la suspensió dels campus de Nadal, d'alguns
clubs, a l'espera d'una nova millor
situació epidemiològica.
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societat
Sant Fost declara l'ermita
de Sant Cebrià de
Cabanyes i el pou de glaç
de Can Donadéu Béns
Culturals d'Interès Local

Els Ajuntaments de Mollet,
Parets i Montornès fan el
desplegament de nous punts
de connexió wiﬁ a l'espai públic
gràcies a un ajut europeu

El farmacèutic Salvador
Rovirosa és triat com a nou Síndic
Personer de Mollet, en substitució
de Lluís Martínez, que esgotava els
cinc anys de mandat

L'Ajuntament de Mollet instal·la al
parc de Lluís Companys una placa en
record a l'exalcalde Josep Fortuny,
afusellat pel franquisme el 1939

L'inspector Jaume González
és nomenat cap de la Policia
Local de Sant Fost, en
substitució de Mayte Toledo
qui s'havia incorporat com a
cap del cos santfostenc
el setembre del 2020

Mollet marca un futur urbanístic que
topa amb el rebuig de part del carrer
bàsquet sant gervasi

Aquest 2021 s'han aprovat els projectes
del futur barri del Calderí i el POUM
MOLLET. El 2021 ha estat un any
clau en la definició del futur urbanístic de la ciutat. Al març, la Comissió d'Urbanisme donava el vistiplau definitiu a la construcció del
nou barri del Calderí –que planteja
la construcció de 1.400 habitatges
i alguns equipaments– i al juliol,
el ple municipal feia l'aprovació
inicial del futur Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM). La
flexibilitat i l'aposta per l'habitatge
de protecció, el desenvolupament
econòmic i els espais verds són algunes de les característiques més
destacades del document, que es
va aprovar al plenari amb els vots
a favor del govern de PSC i Podem,
amb el suport de Cs i Junts, i els

vots contraris d'Ara Mollet ERC
MES i Mollet en Comú.
Aquesta manca de consens, tant
amb el POUM com amb el projecte
del Calderí, s'ha traslladat també
al carrer i la ciutat ha viscut mobilitzacions i accions contràries als
projectes urbanístics de futur que
planteja el govern. La plataforma
Salvem el Calderí, que aglutina
partits, com Ara Mollet ERC, Mollet en Comú, la CUP, Junts Mollet,
Comunistes Mollet i Poble Lliure,
i entitats ecologistes i socials, presentava un contenciós administratiu per tombar el projecte urbanístic i recaptava més de 4.000 euros
per fer front a les despeses judicials. El creixement desmesurat i la

DESAPAREIX L'EMBLEMÀTICA FÀBRICA LEFA DE L'ESTACIÓ
arxiu

A l'estiu, l'empresa Hercal s'encarregava de la demolició de
l'antiga fàbrica Lefa, un emblema del passat industrial de Mollet
situat a tocar de l'estació de França. Lefa formava part del conjunt
arquitectònic industrial format pels edificis originaris de la
Farinera Moretó i altres construccions posteriors promogudes
per la Teneria. Propietat de l'empresa municipal Mollet Impulsa, a
finals de 2020, es declarava l'estat ruïnós de l'edifici.

MARTORELLES
ENGEGA EL PROCÉS
PER RENOVAR EL POUM
■ Un altre dels municipis que ha iniciat

aquest 2021 els tràmits per renovar el
seu pla urbanístic és Martorelles, que
arrossega una planificació de fa més
de 30 anys. A la primavera, l'Ajuntament treia a licitació el servei de redacció del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), un pla que té, entre
altres reptes, donar resposta a la necessitat d'habitatge que té el municipi
i marcar les zones de possible creixement poblacional, sempre "mantenint
l'essència de poble", asseguren des del
govern local. Finalment, aquesta tardor
el Consistori ha adjudicat els treballs
de redacció aa l’arquitecte Ferran Navarro per un import de 176.962,50 €.

MOBILITAZTS Unes 350 persones, a la manifestació de Salvem el Calderí
destrucció d'un espai agrícola en
plena emergència climàtica són els
arguments de la plataforma que
xoquen amb els del govern local,
que veuen el Calderí com l'oportunitat de crear habitatge social i
nous equipaments.
Un altre dels projectes urbanístics que més veus contràries ha

aixecat és la construcció de més de
200 pisos al barri de Santa Rosa i
Can Borrell inclosos en el Pla de
Millora Urbana dels Pinetons que
preveu el POUM. L'associació de
veïns del barri i altres col·lectius
ciutadans han posat el crit al cel
davant el creixement urbanístic de
la zona, que, consideren que pro-

vocarà problemes de mobilitat i
contaminació al barri, entre altres.
Les
mobilitzacions
contra
aquests projectes van culminar a
principis de novembre, coincidint
amb la cimera mundial del clima
2021 a Glasgow, quan més de 350
molletans i molletanes van sortir
al carrer en defensa del Calderí i
contra la construcció de pisos al
barri de Santa Rosa.
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Adéu al peatge de la C-33
El passat 31 d'agost s'aixecava de manera definitiva la barrera del peatge de l'autopista C-33,
una de les quatre vies de pagament catalanes que
passaven a ser gratuïtes després de la fi de la concessió. Acaba així la història d'una barrera, que
ha estat protagonista durant anys de la lluita del
territori per la seva gratuïtat i que en moltes ocasions va enfrontar els ajuntaments baixvallesans
amb el Govern de la Generalitat.
L'aixecament del peatge de l'autopista ha tingut com a efecte el trasbals de trànsit de la C-17,
abans més congestionada, cap a l'autopista. En
els primers tres mesos de gratuïtat, la circulació

a la C-17 s'ha reduït un 40% respecte al mateix
període de 2019 (any prepandèmia) i l'autopista
C-33 ha incrementat un 53% la intensitat mitjana diària (IMD) de vehicles. Davant aquesta realitat, que segons els experts s'anirà accentuant,
l'associació FEMVallès ha elaborat una proposta
perquè la C-33 i la C-17 al seu pas per Mollet passin a ser dues vies de circulació més integrades
a la ciutat. De moment, però, el projecte que el
Govern de la Generalitat té per a aquest espai a
mig termini és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’espai alliberat de l'àrea de peatge per
generar energia verda.

Camins de vianants
més accessibles i
segurs a Montornès

Comencen les obres
del nou edifici de
cicles de l'INS Mollet

MONTORNÈS. La Diputació ha
construït un itinerari de vianants
paral·lel a la BV-5001 per millorar l'accessibilitat a peu entre
Montmeló i el nucli de Montornès.
Una altra actuació de millora de la
mobilitat ha estat la creació d'una
passera a la riera de Vallromanes que facilita el pas a peu entre
Montornès i Vilanova.

MOLLET. La Generalitat ha iniciat
aquesta tardor les obres del nou
edifici per a cicles formatius de
l'Institut Mollet, que substituirà
l'actual espai amb més de 40 anys
d'antiguitat. El pressupost és de
més de 6,8 milions. El nou edifici
acollirà els cicles formatius d’automoció, mecànica i química. L'obra
un termini d'execució d'un any.

Les obres per millorar la circulació a
la rotonda de la Vinyota, més a prop
MOLLET. La Generalitat adjudicava al novembre l’execució de les obres
que han de servir per millorar la mobilitat a la rotonda de la Vinyota,
amb un pressupost d'1,7 milions. Aquestes obres, reclamades fa anys
pels Ajuntaments de Mollet i Martorelles, han de permetre una millor
accessibilitat al nucli urbà de Mollet –reduint-hi els col·lapses circulatoris–, a la C-17 i al polígon industrial de Martorelles.
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L'escola d'infermeria
i l'institut oncològic,
futurs projectes de la
Fundació Sanitària
MOLLET. Més enllà de la difícil gestió
de la pandèmia, la Fundació Sanitària Mollet ha estat protagonista
el 2021 per la culminació d'alguns
projectes i l'anunci de nous. D'una
banda, es donaven a conèixer alguns dels principals objectius del
Pla Estratègic 2021-2025 de la Fundació Sanitària Mollet (FSM), que
inclou la previsió de construir una
escola universitària d'Infermeria al
costat de l'Hospital, concretament
als terrenys on s'havien començat a
fer les obres del que havien de ser
els nous jutjats de Mollet, un solar
que la FSM ha comprat per 1,7 milions d'euros a l'Incasòl. A l'equipament es podran estudiar diverses
especialitats de cicles formatius
com auxiliar de clínica, diagnòstic
per la imatge o documentació clínica, però l'aposta més destacada
serà la universitat d'Infermeria,
que anirà de la mà de la Universitat

de Barcelona i de l'Hospital de Sant
Joan de Déu.
Un altre dels grans projectes a
desenvolupar els propers serà la
posada en marxa un institut oncohematològic integral a partir
del 2024, que aglutinarà diferents
serveis al voltant de malalties oncològiques i que se situarà a l'espai de l'actual hospital de dia.
L'ampliació d'urgències és un
altre projecte a punt d'executar-se.
Pel que fa a projectes que s'han
materialitzat aquest 2021, al juny,
la Fundació Sanitària Mollet instal·lava a la coberta de l'Hospital
1.368 plaques fotovoltaiques, un
parc solar que es preveu que proporcioni un 12,5% del total del
consum elèctric del centre sanitari.
Amb aquesta instal·lació, que reforça l'estratègia de sostenibilitat
de l'ens, es redueixen anualment
120 tones d'emissió de CO2.

l.ortiz

Record de l'holocaust
Montornès s'ha convertit enguany en el primer
municipi del Baix Vallès que ha instal·lat stolperstein (llambordes commemoratives) creades
per l'artista alemany Gunter Denmig com a monument memorialístic de les víctimes de l'holocaust
nazi i que es reparteixen per més d'una vintena
de països europeus. En aquest cas, Montornès va
homenatjar tres veïns assassinats als camps nazis: els germans Marià i Joan Clivillers, morts al
camp d'extermini de Gusen el 1941, i Josep Viña-

CONSULTORI

Limitació de pagaments
en efectiu
Des del passat 11 de juliol no poden
pagar-se en efectiu les operacions, en
les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o
professional, d’un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.
Es manté el límit de 2.500 euros per
als pagaments realitzats per persones físiques que no actuïn en qualitat
d’empresaris o professionals.
El límit serà de 10.000 euros quan el
pagador sigui una persona física que
justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat
d’empresari o professional.

llonga, mort a Bochum el 1944. La seva història
s'ha arribat a conèixer molts anys després gràcies
al treball de recerca de la jove exalumna de l'INS
Vinyes Velles, Andrea Hidalgo.
Les llambordes es van instal·lar a la plaça de la
República, coincidint amb el 90è aniversari de la
proclamació de la Segona República, en un acte
que va servir, no només per recordar els tres veïns sinó també com a acte d'exaltació dels valors
republicans i la lluita contra el feixisme.

Mor una persona als
Es tanca l'assassinat
boscos de Santa Maria del vigilant de l'Esclat,
pel tret d'un caçador
17 anys després
SANTA MARIA DE MARTORELLES. A principis

MOLLET. A l'abril, es jutjava el cas de l'assas-

L’incompliment de les anteriors limitacions constitueix infracció administrativa, qualificada com a greu,
considerant subjecte infractor tant el
que pagui com el que rebi imports en
efectiu per sobre del límit indicat.

d'any es vivia una lamentable succés que
acabava amb la mort d'una persona als boscos de Santa Maria. El tret d'un caçador va
provocar la mort d'una persona que es trobava recollint pinyes a la zona. L'inicident va
provocar el rebuig de la població i va posar
sobre la taula la difícil convivència entre la
caça de senglars i el gaudi de l'espai natural.
Deu mesos després, la Generalitat , la Diputació de Barcelona i la Federació Catalana de
Caça signaven un protocol per incrementar
la seguretat en les batudes de caça que es
realitzin a espais naturals protegits com les
serralades Litoral i de Marina.

sinat d'Ángel de Mingo Planas, el guàrdia
jurat del supermercat Esclat de Mollet que
havia mort feia 17 anys en un atracament a
l'establiment, i que va commocionar el barri
de Can Borrell. El judici, amb jurat popular,
s'havia de fer a l'Audiència de Barcelona,
però, finalment l'acusat arribava a un acord
pel qual haurà de complir poc menys de
cinc anys de presó pels delictes d'homicidi
i de robatori amb violència i intimidació. A
més, l'acusat haurà de satisfer un total de
132.000 euros en concepte de responsabilitat civil als familiars de la víctima. La Fiscalia
demanava 28 anys de presó.

La base de la sanció serà la quantia
pagada en efectiu, consistint la mateixa en multa pecuniària proporcional del 25%.

La Fiscalia de Medi Ambient veu delicte
ambiental en l'incendi de Ditecsa

en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

A l’efecte del càlcul de les quanties
assenyalades se sumaran els imports
de totes les operacions o pagaments
c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991

MONTORNÈS. El mes de febrer, la Fiscalia
de Medi Ambient presentava una querella contra l'empresa Ditecsa Soluciones
Medioambientales (DSM) i tres directius
pel del vessament de l'11 de desembre del
2019 a Montornès, que va afectar de manera greu la biodiversitat del riu Besòs. A
l'escrit, el ministeri públic denunciava que
l'empresa manipulava residus tòxics i perillosos sense cap protocol de seguretat. Una

manipulació d'aquest tipus hauria estat
l'origen, segons el fiscal, de l'incendi que
va acabar amb el vessament i la desaparició de gran part de la fauna piscícola del riu
en aquell tram. El fiscal acusa els querellats
de delictes contra els recursos naturals i el
medi ambient i contra la protecció de la
flora i la fauna. El cas, que investiga un jutjat de Granollers, encara es troba en fase
d'instrucció i de presa de declaracions.
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L'entorn del riu
Tenes, reservat per
a la flora i la fauna

Enderrocades les
naus de la rotativa
de Zeta a Parets

El projecte del nou
mercat a Montornès
Nord, a l'espera

PARETS. L'Ajuntament portarà a
terme un projecte per recuperar i
preservar el riu Tenes i el seu entorn com un paratge natural que
protegeixi la flora i la fauna. El procés participatiu per escollir l'actuació, però, va estar envoltat de
polèmica. En un primer moment, el
govern va anunciar que executaria
les dues opcions més votades, unes
actuacions incompatibles segons
els seus detractors.

PARETS. Al març, arrencaven els

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha ti-

treballs d'enderrocament de la
planta que Grupo Zeta tenia en el
carrer de la Impremta a Parets del
Vallès. El grup Laimo té previst
construir-hi un centre logístic, que
podrà acollir fins a sis empreses diferents. La impremta de Zeta, inaugurada el 2000, va ser una de les
rotatives més modernes d'Europa i
va ocupar l'espai de l'antiga Editorial Bruguera, disolta el 1986.

rat endavant el projecte de cosntrucció d'un nou mercat a Montornès Nord, davant del supermercat
Mercadona, que acolliria part dels
paradistes que es troben a l'actual
mercat. El pressupost de licitació
era de 490.000 euros. Amb tot, al
concurs públic per a la construcció
de l'equipament no s'hi presentava cap empresa i l'Ajuntament
haurà de reformular el projecte.

Els projectes de les
estacions de Parets
i Mollet-Sant Fost
fan un pas endavant
Impuls a la intermodal de la Llagosta
MOLLET / PARETS. El 2021 s'ha fet un
pas endavant en dos dels projectes
més reivindicats pel territori i que
tenen a veure amb la millora d'infraestructures de mobilitat claus
al Baix Vallès: les estacions de Mollet-Sant Fost (R2) i de Parets (R3).
Després d'anys d'espera, Renfe
adjudicava el novembre les obres
de millora d’accessibilitat a l’estació de Mollet Sant Fost per un
import de 4 milions d'euros. La
reforma inclou la renovació i modernització de l’edifici de viatgers
i l’entorn de l’estació al voltant del
vestíbul, la construcció d’un pas
inferior amb ascensors a les dues
andanes i el recrescut d’andanes i
prolongació fins a 200 metres, el
que possibilitarà l’accés al tren
des de l’andana. Un cop iniciades
les actuacions el termini d’execució serà de 16 mesos.
De retruc, la reforma permetrà que l'actual pas subterrani es
mantingui com a pas ciutadà. En
aquest cas, les Alcaldies de Mollet,
Sant Fost i Martorelles negocien
amb Adif –titular de l'espai– que
faci accessible el pas.
D'altra banda, en el tram final
d'aquest 2021, també es feia un
pas de gegant en la futura refor-

ma de l'estació de Parets. L'Estat,
la Generalitat i l'Ajuntament de
Parets acordaven el conveni per
construir una nova estació de
tren, que incorporarà una plataforma d’uns 3.000 metres quadrats per a aparcar-hi, un espai
perquè els veïns principalment
de la Vall del Tenes, puguin deixar-hi el cotxe i accedir fàcilment
al transport públic.
El pressupost de l'obra superarà els 11 milions d'euros: l'Ajuntament i la Generalitat en pagaran
gairebé el 20% cadascú, Adif n'assumirà el 60% restant, i tot plegat
es finançarà en tres anys.

Corredor del Mediterrani
D'altra banda, i també pel que fa a
infraestructures ferroviàries, el novembre Adif aprovava la licitació de
les obres de construcció per la connexió al Corredor Mediterrani en
ample internacional de la plataforma multimodal de la Llagosta per
66 milions d'euros. Amb la licitació
d'aquest contracte es pretén transformar la terminal de la Llagosta,
situada a 15 km de Barcelona, en
un dels principals pols estratègics
a Espanya pel que fa aal tràfic de
mercaderies internacional.

UNA SALA DE JOCS A L'ANTIGA DISCOTECA TEATRE
albert raga / arxiu

Després d'anys amb l'edifici tancat, el febrer sortia a la llum que la
seu de l'antiga discoteca Teatre –al final de l'avinguda Gaudí– es
remodelaria per ubicar-hi una sala de jocs. La notícia no va ser
ben rebuda per part de la població que va mostrar el seu rebuig a
l'obertura amb mobilitzacions. El govern local admetia que no era
el tipus de negoci del seu grat però s'escudava en què l'autorització
d'aquestes activitats és competència de la Generalitat.
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C/ Pompeu Fabra, 42
Mollet del Vallès
www.lallardentariel.com

RESERVAS:
93 570 05 46 · 607 699 912

MENÚ AÑO NUEVO 2022

MENÚ REYES 2022

APERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS

APERITIVOS DE ENTRETENIMIENTO NAVIDEÑOS

Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo,
Barrecha de Berberechos con olivas y Chips

PRIMER PLATO A ELEGIR
Aguacates rellenos de Salpicón de Marisco con vinagreta de Cítricos
Festival de Closques y Gambas a la Marinera
Volcán relleno de Huevos revueltos con Gambas y Jamón Ibérico
Carpaccio de Ternera de Nebraska aderezado con Lima
y Parmesano laminado
Canelón de Marisco con Velouté de Gambas
Ensalada de Año Nuevo con Fruta Natural y Queso fresco
Canelones de Rustido con Bechamel trufada
y Queso Parmesano Gratinado

Crema de gambas al aroma de Pernod
Ensalada con Queso de Cabra e higos confitados en Almíbar
Festival de Cosques (Mejillones, Almejas y Gambas)
Canelón de Pasta fresca relleno de Marisco con Velouté de Gambas
Carpaccio de Trilogía Marina (Atún, Salmón, Pulpo y Wakame)
Chipirones Andaluza con Calamares Romana
Carpaccio de Presa Ibérica
Canelones caseros de Rustido Gratinados

Merluza fresca del Norte a la Vasca con Almejas
Sepia fresca a la Plancha con Ajillo
Bacalao a la Muselina
Paella o Caldoso de Mariscos con Bogavante

Carrilleras de Ternera asadas al Vino de tinto
Entrecot de Ternera Parrilla con dos Salsas
Pluma de Cerdo Ibérico en las Brasas

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA

Zarzuela o Parrillada de Pescado y Marisco
Merluza fresca rellena de Xangurro con Guarnición
y salsa especial de nuestro Chef
Arroz Caldoso o Paella de Marisco con Bogavante
Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría
Degustación de Dulces Típicos Navideños
Copa de Cava Brut Nature

PRIMER PLATO A ELEGIR

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MAR

SEGUNDO PLATO A ELEGIR DE LA MONTAÑA

POSTRES SELECTOS DE FIESTAS

Bienvenida con Vermut o Cocktail de cava
Platillo de Jamón Ibérico, Pan de Coca, Cucharita de Salpicón de Pulpo,
Barrecha de Berberechos con olivas y Chips

Solomillo Ibérico con salsa Café de París
Costillas de Cordero a la Brasa
Secreto Ibérico a las Brasas con Patata Caliu y Verdurita
Entrecot de Ternera de Vic –300gr.- a la Piedra

46€
IVA INCLUIDO

POSTRES FESTIVOS DE LA CASA
Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría

40€
IVA INCLUIDO

20€

MENÚ
INFANTIL

19€ MENÚ
INFANTIL

RESERVAS: 93 570 05 46 · 607 699 912
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Un any sense
Sergi Mingote
El 16 de gener es produïa la fatalitat. El paretà Sergi Mingote moria als 49 anys en el seu intent de
conquerir a l'hivern el K2 (la segona muntanya més alta del món);
l'alpinista va caure quan tornava
al campament base. Mingote s'havia convertit en tot un referent
internacional en l'alpinisme, però
aquesta no va ser la seva única
faceta on va destacar. Sindicalista
(delegat d'UGT al Vallès Oriental),
polític (alcalde de Parets durant
un mandat i mig) i un apassionat
dels reptes esportius i compromès amb els valors inclusius de
l'esport amb Onat Foundation, no
han estat pocs els homenatges i re-

MONTSERRAT
TARRÉS
Directora de serveis de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de
l'Ajuntament de Mollet, moria a l'octubre als 65 anys.

JOSE
CASASNOVAS
Tècnic històric Ràdio Mollet i un dels
iniciadors de l'emissora municipal a
principis dels anys 80, moria el setembre als 76 anys.

cords cap a la seva figura que s'han
anat produint al llarg del 2021.
Només quatre dies després de l'accident, la plaça de la Vila s'omplia
per mostrar-li el reconeixement al
paretà i per oferir-li un emotiu escalf a la família i als seus éssers estimats. I a la tardor va tenir lloc la
inauguració de l'escultura que rememorarà per sempre la seva figura. L'ocell que va volar més alt, obra
de Carles Vives i situada al parc del
Sot d'en Barriques, es va presentar
en la primera Diada de l'Esport i la
Cultura Inclusiva, en un acte en el
qual la seva dona, Míriam Roset,
demanava "que el Sergi Mingote
no caigui en l'oblit".

RAFAEL
CABANILLA
Exregidor del PSC de Mollet entre el
2007 i el 2015 i expresident del Centro
Cultural Andaluz, el gadità moria el gener als 69 anys.

JOSEP MARIA
MAURI TERRADO
Medalla de la Vila de Parets per la divulgació cientíﬁca a l'Escola de la Natura
–l'observatori de la qual ara porta el seu
nom–, nascut el 1941, moria el març.

JORDI
CASTAÑÉ

TERESA
ISERN TARTÍ
Filla dels fundadors de Cicles Isern
i mestressa de casa de la botiga de
queviures de la família Rebull de Mollet, moria el setembre als 88 anys.

VICENÇ
SAFONT

TRINA
MILAN
La santfostenca era mestra, antropòloga de les xarxes socials i col·laboradora de SomMollet, i moria el gener
als 60 anys víctima d'un càncer.

Algunes absències
destacades d'aquest 2021

Expresident del Club Billar Mollet, entitat de la qual també havia estat nomenat president d'honor, va morir el
febrer als 75 anys.

Membre històric de Ràdio Sant Fost,
tant en la primera etapa els anys 80
com en l'actual, moria el setembre als
54 anys fruit d'una malaltia.

JULIÁN
RUÍZ GARCÍA
President de la Penya Barcelonista de
Mollet des de feia dues dècades, el
molletà va morir el passat mes d'abril
als 73 anys.

JOAN
DEFAUS PUIG
Fundador i vicepresident de la Joventut Sardanista de Martorelles, així com
president de la Confraria de la Santa
Espina, moria el maig als 70 anys.

Durant aquest any també ens han deixat, entre altres, Jaume Alcoberro, als 72 anys, arquitecte
molletà; Josep Isern, als 87 anys, fundador de la històrica rostisseria Ca l'Isern; Antoni Oliva, als
89 anys, constructor dels pisos de l'Oliva a l'Estació del Nord de Mollet; Joan Galtés, als 76 anys,
rector de la parròquia de Sant Vicenç els anys 80; Joaquim Brustenga, nascut el 1935, exrector
de Mollet; Isidro Carpio, als 67 anys, regidor a Mollet; Josep Sala, als 84 anys, president honorí�ic
d'ERC Sant Fost; Paco Agudo, als 60 anys, montmeloní i històric periodista de Ràdio Granollers.
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Canvi de govern a Parets i Sant Fost
Dues mocions amb els fins aleshores socis dels executius, acaben amb els mandats d'ERC
ARXIU

PARETS/SANT FOST/ SANTA mARiA.
Esquerra Republicana de Catalunya va viure a principis del 2021,
a Parets i a Sant Fost, el pitjor moment des de la seva arribada a sengles governs municipals després
dels comicis del 2019.
A Parets, el socialista Francesc
Juzgado tornava a ser alcalde el
passat gener, després que la moció de censura presentada conjuntament amb Sumem Esquerres
(fins llavors integrant de l'autoanomenat Govern Plural) prosperés i acabés amb el mandat de Jordi Seguer (ERC) amb Parets per
la República. Una sessió plenària,
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. Aquesta baixa
no seria l'única conseqüència de la
moció. El 23 de maig l’assemblea

ARXIU

deixava a l'oposició ERC i la regidora no adscrita María José Sánchez,
qui, pocs mesos després, el juny,
presentava la seva renúncia al
Consistori després d'una etapa a la
política santfostenca marcada pel
conflicte. Només en mig mandat,
Sant Fost havia sumat tres alcaldies diferents. Un adéu que faria retornar a primera línia de la política
municipal santfostenca el PSC, amb
Xènia Guerra al capdavant després
de dos anys sense representació.

Renúncia de l'exalcalde Pintor
FrancEsc JuZGaDO

mOntsErrat sanmartÍ

dels comuns de Parets va decidir
per unanimitat abandonar la coalició de Sumem Esquerres, partit
encapçalat per Casandra Garcia.
Una escissió que arribava dos mesos després de la de Podem.
A Sant Fost una moció presen-

tada per l'oposició, Independents
Units per Sant Fost (IUSF), juntament amb l'antic soci de govern
d'Esquerra –Alberto Bastida, de
Sant Fost En Comú Podem–, retornava l'Alcaldia a Montserrat
Sanmartí (IUSF) a finals de març, i

Per altra banda, l'exalcalde de Santa Maria de Martorelles, Luisma
Pintor (ERC) abandonava el passat setembre el Consistori. Pintor
donava a conèixer la seva decisió
uns mesos després que Rodolf Casas (Fem Santa Maria) li prengués
el relleu com a alcalde, en virtut de
l'acord entre els dos partits.

mirEia DiOnisiO

OriOl lópEZ

mireia dionisio, nomenada diputada del psc al parlament

Edils baixvallesans als
màxims òrgans dels partits
BAiX VALLÈS. Diversos polítics
baixvallesans han guanyat pes enguany en el sí dels seus partits en
l'àmbit català. La primera secretària del PSC de Mollet, regidora i
portaveu socialista a l'Ajuntament
de Mollet, Mireia Dionisio, entrava
el passat octubre al Parlament de
Catalunya com a diputada del grup
parlamentari Socialistes i Units
per Avançar. Mentre que l’alcalde de Montornès, Jose Montero, i

el montmeloní Jordi Manils eren
escollits per ser els dos representants del Vallès Oriental al màxim
òrgan de direcció dels Comuns a
Catalunya.
Per la seva banda, el regidor molletà Oriol López entrava el passat
mes de juny a la nova executiva
nacional d'ERC, amb la missió de
coliderar l'estratègia del partit per
fer front a les eleccions municipals
de 2023.

Càlida rebuda a Parets
a Jordi Turull després
de ser indultat
El parc de La Linera, un històric espai del municipi pròxim a casa dels Turull, va rebre l'indultat paretà Jordi
Turull. 1.220 dies després d'entrar a presó, l'exconseller de Presidència va gaudir el passat mes de juny de
l'escalf i l'estima del veïnat i de companys de partit de
la comarca que s'hi van apropar. "Ara sí que tinc la
sensació de ser a casa", deia un Turull emocionat per
la presència de tantes cares conegudes, amb qui es va
aturar a xerrar i a fotografiar-se, però també per algunes absències. A banda, va assegurar que la seva llibertat "no serà plena fins que els altres companys amb
qui vam compartir govern, començant pel president Puigdemont, no siguin lliures".

partits

Neix l'agrupació local
de Junts a mollet
El passat gener es va constituir
formalment l'agrupació local de
Junts a Mollet, amb Olga Vilaseca
com a coordinadora. La resta de
càrrecs del partit –escindit del
PDeCAT– estan ocupats per Carme Olaria, com a responsable de
Política Municipal; Valentí Careta,
com a responsable d’Organització, Joan Folc, com a responsable
de comunicació, i Pere Martínez i
Rosa Subirà com a vocals.

ElEcciOns catalanEs

Els socialistes
recuperen al Baix
Vallès l'hegemonia
En les eleccions catalanes, celebrades el passat febrer, el Baix
Vallès va tornar a ser un dels
feus del socialisme català i es
va tenyir de vermell després
del parèntesi de dos comicis al
Parlament (2015 i 2017) en què
Junts pel Sí i Cs havien modificat
el mapa pel que fa al partit més
votat. El PSC, amb un 32,3%
dels vots a la subcomarca, s'imposava a tots els municipis excepte a Santa Maria de Martorelles i Martorelles, on era ERC la
força que recollia més vots. Uns
comicis marcats també per les
mesures Covid i la irrupció del
partit d'ultradreta, Vox.

tribunals

Els CDR de l'Operació
Judes processats per
terrorisme
JOsE mOntErO

JOrDi manils

Centenars de persones es van
concentrar a la plaça Catalunya de Mollet el passat setembre
per demanar l’absolució dels 13
CDR encausats per la denominada Operació Judes, després
que el magistrat de l'Audiència
Nacional els procecés per pertinença a organització terrorista.

supramunicipal

Es crea l'Associació
de municipis de
l'Arc metropolitpà
A l'octubre es constituia l’Assemblea Constituent de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, de la qual Granollers i
Mollet són membres fundadors.
L'entitat treballarà per oferir
una visió pròpia dels municipis
de la segona corona al territori.
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MÉS ENLLÀ DE LA COVID
INNOVACIÓ

Nova planta d'Amazon a Mollet

L'Ajuntament
demana fons per fer La logística, al polígon de Can Magarola, va començar a funcionar a mitjans d'octubre
de Can Magarola un
MOLLET. El 2021 ha estat l'any en
polígon intel·ligent què ha començat a operar la nova
MOLLET. Convertir Can Magarola en un polígon d'activitat
econòmica intel·ligent, innovador i 100% verd és una de les
propostes molletanes per al Pla
de Recuperació de la Unió Europea (Next Generation EU) que
des de l'Ajuntament de Mollet,
es va presentar el mes de febrer
per optar als fons europeus encaminats a reactivar l’economia.
Smart & Green Industrial Park,
tal com s'anomena el projecte, engloba actuacions per:
"Potenciar Mollet com a ciutat industrial, que generi riquesa i llocs de treball i, per
tant, qualitat de vida", va explicar la primera tinent d'alcaldia, Mireia Dionisio. Entre les
propostes hi ha la creació d'un
parc fotovoltaic i fer un Living
Lab, on les empreses puguin fer
proves dels seus prototips.

estació logística d'Amazon al polígon de Can Magarola de Mollet. La
multinacional engegava motors el
passat 15 d'octubre a l'espai que
havia ocupat la històrica Bacardi.
Aquest centre, dels anomenats
d'última milla, disposa de 7.000
metres quadrats i comptarà, segons les previsions del gegant de
la distribució, amb fins a 130 empleats i "crearà al voltant de 330
oportunitats de treball addicionals per als conductors de les sis
empreses de repartiment locals
col·laboradores d'Amazon a la
ciutat", asseguraven. Es preveu
que es puguin repartir uns 20.000
paquets diaris al Vallès Oriental i
part del Vallès Occidental.
L'edifici, desenvolupat per l'empresa immobiliària especialitzada
en el sector de la logística Segro,

segro

L'ESTACIÓ LOGÍSTICA Es troba a l'espai que havia ocupat antigament la històrica Bacardi a Mollet
està dissenyat amb l'eficiència
energètica "com a prioritat principal", apuntaven des d'Amazon,
que ha pres el compromís de tenir

zero emissions de carboni netes en
tota l'empresa per 2040. En aquest
sentit, entre d'altres, la nau compta
amb 500 m2 de panells solars i il-

luminació LED. "Estem encantats
d'invertir a Mollet", afirmava Pau
Capellà, mànager de l'estació logística d'Amazon a Mollet.

segro

LA COMPANYIA VA ADQUIRIR AL JULIOL EL SOLAR DE PIAGGIO-DERBI
LABORAL

Mor un treballador de
la neteja a una nau
municipal de Mollet

Segro compra les antigues
naus de Valeo a Martorelles
MARTORELLES. La companyia brità-

El treballador d'una empresa
de neteja moria el passat 26 de
febrer a la nau de la brigada municipal d'obres del carrer Ferrer
i Guàrdia. L’accident va succeir
quan l'empleat de Ramcon, que
es trobava a 6 metres d’alçada
fent tasques de neteja dels vidres
va caure. L’home, de 59 anys, veí
de Badalona, formava part de la
plantilla de neteja municipal feia
uns vint anys. Segons la investigació feta pels Mossos d'Esquadra,
les proves apunten que dues superiors de la víctima podrien ser
responsables penals d'un delicte
contra els drets dels treballadors
i, �ins i tot, d'homicidi imprudent.
En paral·lel a la investigació dels
Mossos, la CGT presentava davant la Inspecció de Treball una
denúncia contra Ramcon i contra
l'Ajuntament. El cas està en mans
dels jutjats de Mollet.

nica Segro incrementava aquesta
tardor la seva presència al Baix Vallès amb l'adquisició de la planta
industrial que havia ocupat Valeo,
al polígon de Martorelles. Segro
va comprar la nau per deu milions
d'euros a Stoneweg, un fons d'inversió suís que va comprar l'actiu
a la catalana Class Plàstics, empresa que a hores d'ara ocupa la planta. La parcel·la té una superfície de

36.000 m2 i compta amb una nau
de 21.000 m2. Amb aquesta nova
operació, Segro referma la seva
presència al territori. A Martorelles, el 2015, Segro va adquirir la
nau de l'antiga fàbrica de rentadores New Pol, on ara opera Amazon.
El 2017 va comprar les instal·lacions de Manaut, que també s'han
transformat en espai logístic. La
companyia també va adquirir al
juliol el solar de Piaggio-Derbi.

FÀBRICA DERBI El gengant immobiliari engegava al juliol l'enderroc de les naus

s.c.

Establiments històrics
que abaixen la persiana
El mes d'abril dos establiments històrics decidien abaixar la persiana a Mollet. Els Falguera deixaven el negoci
dels electrodomèstics després de 70 anys. La botiga de
Jaume I passava a mans de l'empresa Electro Norma,
del grup que explota la marca Milar a Catalunya. També la cansaladeria Brunés tancava la botiga després de
80 anys a Mollet. En aquest cas, però, apostant per la
transformació digital amb un model de negoci basat en
la venda dels seus productes online. A Martorelles, uns
mesos abans, el febrer, els propietaris de Can Tomeu es
jubilaven i traspassaven el negoci familiar amb mig segle d'història. Per altra banda, també obrien enguany
les seves portes la cadena Zeeman, que estrenava botiga a Jaume I a l'abril i durant l'estiu, l'històric local de
Cal Dibuixant reobria les seves portes com a bar.

FAMÍLIA FALGUERA La botiga molletana ha passat a mans de l'empresa Electro Norma
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Consells per a decorar amb
llenços personalitzats la teva llar
Decorar la nostra llar pot resultar una tasca complexa.
Són moltes les coses a tenir
en compte i moltes les opcions entre les quals triar. A
l'hora de decorar, el més important és donar-li el nostre
toc personal per a aconseguir una decoració única. En
aquest sentit, la utilització
d'elements personalitzats pot
donar-nos molt joc. És el cas
de llenços que, personalitzats,
ens permet crear espais únics.
En el cas que estiguem pensant a decorar amb llenços
alguna paret de la nostra llar,
una de les coses que millor funciona i
que mai falla, és agrupar elements de
la mateixa temàtica, mateixa tonalitat
o similars. Amb això podrem crear un

bonic mural per a donar-li personalitat a qualsevol part de la llar.
El segon dels consells és que trieu
imatges que durin en el temps, és a dir,

Decoració nòrdica, què és?
A l'hora de decorar la llar, una de les
decisions més importants que has de
prendre és la de l'estil de decoració que
més t'agrada. En els últims anys s'ha
posat de moda la decoració nòrdica, la
qual aposta per l'harmonia, la sobrietat
i la sofisticació per a crear espais càlids.
Aprofita al màxim tots els recursos naturals que hi ha disponibles, com la llum

o la fusta, i el resultat és espectacular.
Les claus de la decoració nòrdica:
La llum escasseja als països escandinaus, per això la decoració nòrdica
cerca aprofitar la llum natural. Absolutament, tot està pensant per a potenciar la claredat dins de la llar, tractant
d'evitar que hi hagi un sol racó fosc. Per
tant, res de cortines opaques o col·locar

que tingueu la certesa que no
us cansareu d'elles per molt
de temps que pugui passar.
Si el que busqueu és donar-li
un toc d'originalitat a la decoració, podeu optar per
crear una imatge fragmentada, és a dir, utilitzar diversos
llenços per a crear la imatge
original. La idea és que en
cadascun d'ells imprimir una
secció de la imatge original.
Una vegada col·locats tots
aquests llenços, gaudiríem
de la imatge íntegrament.
També podeu apostar per la
desorganització, posant els
llenços en diferents altures, o en diferents separacions. La clau està a anar
provant fins a donar amb la combinació adequada. amic

massa mobles i objectes decoratius que
impedeixin el pas de la llum natural.
Sobre els colors, el blanc és el principal protagonista. Un color estupend
perquè, a més d'aportar molta lluminositat, fa que els espais semblin molt
més grans i nets. A més, el blanc és molt
fàcil de combinar. Se sol acompanyar de
tons neutres com el beix o el gris, tant
en elements decoratius com en mobles.
Els mobles són senzills i de línies rectes
i depurades. amic
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esports
Carmen Sánchez
guanya el Campionat de
Catalunya absolut dels
400 metres llisos.

Lucía Martín va ser
campiona estatal
d'scooter park a
València.

La patinadora molletana Júlia Marco va decidir el 2021
penjar els patins després de 24 anys. Als seus 27 anys,
l'esportista ha aconseguit grans èxits provincials, estatals
i internacionals. Un d'aquests, va ser l'or als World Roller
Games, que van tenir lloc a Barcelona el 2019.

Pere Garriga va ser el millor escaquista català del
duel entre Catalunya i Eslovènia, que va acabar en
empat a 25 el novembre. La selecció catalana d’escacs va tornat a competir en un matx oficial després
de tres anys d'aturada.

L'any Alèxia Putellas
arxiu/ a.putellas

MOLLET. Alèxia Putellas ha viscut,
probablement, el seu millor any
com a futbolista. Ho ha guanyat tot
amb el FC Barcelona en una temporada històrica amb la consecució del triplet, amb la Lliga, la Copa
de la Reina i la Lliga de Campiones.
Tot feia pensar que la capitana
del Barça podria reunir un gran
nombre de premis individuals per
la seva faceta bàsica en el triplet,
però va superar qualsevol espectativa quan un dia després de guanyar la Pilota d'Or, que assenyala a
la molletana com a la millor futbolista del 2021, rebia també l'anunci
que la Generalitat de Catalunya li
otrogaria la Creu de Sant Jordi.
La molletana s'ha convertit en
un símbol del futbol femení, que
ja no té marxa enrere. El 2021 ha
deixat marcada a Putellas de per
vida i el missatge que ha volgut
reivindicar la molletana sempre
ha estat fidel a les seves arrels i la
lluita per la igualtat. "Fa res era a
Mollet somiant en ser futbolista
i ho he aconseguit. Ho he pogut
fer i ho estic fent al club de la
meva vida al costat de companyes que admiro i al costat de
grans professionals", explicava

és terra de patinatge artístic i el
2021 ho ha tornat a demostrar.
Dos patinadors han estat protagonistes en cites internacionals, que
han tancat amb medalles d'èxit i
històriques, com ara el paretà Pau
Garcia i la santfostenca Carolina
Masdevall.
En el seu primer any com a sènior, el paretà Pau Garcia va obtenir
un èxit sense precedents amb l'or
del Mundial de patinatge artístic,
que va tenir lloc a l'octubre a la
ciutat d'Asunción, del Paraguai.

arxiu / jl.r.b.

HOMENATGE Miquel Luque rep un reconeixement institucional
AMB LA PILOTA D'OR En l'avió de tornada després de guanyar el guardó
PARETS / LA LLAGOSTA. Miquel Lula molletana quan va recollir al
desembre la Creu de Sant Jordi, i
afegia: "El veritable triomf serà
quan aconseguim que la igualtat d'oportunitats sigui al 100%
en el món de l'esport i al món
en general".

Millor futbolista del 2021
Alèxia Putellas s'ha fet un fart
de recollir premis individuals el
2021. El primer guardó significatiu va ser el de millor jugadora
de la UEFA, a l'agost. Poc després,

van arribar altres de diferents
diaris esportius fins que la revista France Football va premiar la
molletana amb la desitjada Pilota
d'Or. Aquest guardó és el de més
prestigi del futbol i convertia automàticament a la molletana en la
millor del món el 2021.
La ronda de gales esportives
per a la molletana va acabar fa tan
sols unes setmanes, amb la distinció com a millor futbolsta catalana del 2021. Putellas ha regnat el
món 2021. jl.r.b.

Pau Garcia, campió del món
PARETS / SANT FOST. El Baix Vallès

Luque i Garcia Robledo,
medallistes a Tòquio

Amb el seu triomf, Pau Garcia, que
ja havia estat dues vegades campió del món com a júnior (2018 i
2019), s’ha convertit en el primer
patinador català i espanyol de
la història en guanyar el màxim
guardó en categoria masculina. A
més, el 2021 també va guanyar
l'Europeu i el Campionat d'Espanya.
Pel que fa a santfostenca Carolina Masdevall, de 28 anys, a l'octubre va pujar al segon esglaó més
alt del Mundial de patinatge artístic, en la modalitat de xou petit.

Des de fa cinc anys, la santfostenca forma part del Club Patí Matadepera dins el grup de xou petit i
el 2021 van tocar la glòria amb la
medalla de plata de la cita internacional. La santfostenca, que havia fet el cinquè lloc a l'Europeu,
va aconseguir al Mundial, amb la
coreografia Salem, en honor a les
bruixes de Salem dels Estats Units
d'Amèrica, la segona millor puntuació amb 124.1.
Carolina Masdevall va iniciar-se
al patinatge del CPA Mollet i ara
forma part del Matadepera.

que i Antonio Garcia Robledo van
participar amb èxit a les olimpiades de Tòquio del 2021. Tots dos
van tornar dels Jocs de l'estiu amb
medalla, que els seus respectius
municipis van reconèixer amb homenatges.
Miquel Luque és una llegenda viva de la natació adaptada. El
nedador va tornar dels Jocs Paralímpics de Tòquio amb la setena
medalla penjada al coll, amb una
plata en la seva especialitat, els 50
metres braça. Per aquest motiu,
l'Ajuntament de Parets va fer-li un
homenatge a mitjans de setembre
en una Sala Basart que es va omplir. El nedador paretà suma set
medalles en sis Jocs Paralímpics i
ara inicia un nou cicle olímpic perquè vol ser-hi a Parñis 2024. "Que
si sóc una llegenda? La llegenda

està feta amb sis paralimpíades i guanyant durant més de
20 anys, fent podis. Desconec
quants esportistes més han fet
aquesta gesta esportiva", admetia el nedador Miguel Luque
Pel que fa Antonio García Robledo, va tornar dels Jocs Olímpics
amb la medalla de bronze d'handbol amb Espanya. A principis del
setembre, el llagostenc va rebre
un homenatge a la Llagosta, on va
sortir al balcó de l'Ajuntament per
saludar a centenars de persones.
"Aquesta medalla és de tots",
va dir el llagostenc durant l'acte
d'homenatge que va organitzar
l'Ajuntament, i que va rebre la resposta de centenars de ciutadans
del municipi. “Estic orgullós de
representar a la Llagosta per tot
el món”, va expressar el profeta
llagostenc.

Corbera venç la Copa Nacions
MONTORNÈS. Miquel Corbera, de
l'Atletisme Montornès, va guanyat la Copa de Nacions de curses
de muntanya en la categoria sub23. El corredor vallesà va formar
part de la delegació espanyola a la
competició internacional, que va

organitzar l'Associació Mundial de
Corredors de Muntanya el 31 d'octubre als Alps italians. El corredor
va competir amb l'equip estatal i
Espanya va aconseguir el cinquè
lloc de la classificació general de
seleccions.
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Manteniment del cotxe Les cadenes
a les rodes
a resguard del fred

Arriben ja els primers temporals de
fred i neu i ens estem preparant per a
rebre a l'hivern: omplim l'armari amb
peces d'abrigar, revisem el sistema de
climatització de la nostra llar... però, i
el cotxe? T'oferim a continuació una
llista d'elements que has de comprovar en el teu vehicle de cara a les baixes temperatures:
Líquid refrigerant: aquest líquid
protegeix el motor contra la corrosió i
les gelades, a més de refredar-lo quan
és necessari. Acudeix al teu taller i
demana que et revisin el punt de congelació del teu refrigerant i canvia'l si
està deteriorat.
Bateria: és un dels elements que
més sofreixen a l'hivern. Les bateries funcionen pitjor amb el fred i, a

més, se'ls exigeix un major treball en
aquesta estació. Neteja bé els borns,
estrènyer-los correctament i revisar
el nivell d'electròlit i de càrrega de la
bateria.
Pneumàtics: És molt important
que portis pneumàtics d'hivern, o
que et plantegis portar uns pneumàtics coneguts com de "tot temps". Els
pneumàtics d'hivern s'agarren millor
en superfícies amb neu, gel o fang que
els pneumàtics d'estiu o els estàndards.
Escombretes eixugaparabrises: és
un bon moment per a revisar l'estat
de les escombretes i canviar-les si és
necessari per veure bé.
Revisa les llums: Comprova que funcionen totes les llum
amic - tot sant

Torna el fred, i torna a tocar fer-se la
pregunta oportuna: tenim tot el necessari per a aquesta època en el cotxe?
Possiblement, l'accessori més important que no pot faltar de cap manera siguin les cadenes per a la neu. El
que passa és que no n'hi ha prou amb
portar-les en el maleter i no haver-les
obert mai; cal saber com posar-les i, a
més, en quines rodes cal col·locar-les.
Per a saber en quines rodes cal col·locar les cadenes, el primer és saber quin
tipus de cotxe tenim. La DGT és meridiana sobre aquest tema i no deixa lloc
a dubtes: tingui en compte on estan les
rodes motrius en el seu vehicle.
La raó és molt senzilla, i és que les
rodes motrius són les encarregades de
moure el cotxe transferint l'energia del
motor al sòl a través de les rodes. Quan
la neu o el gel impedeixen l'adherència
suficient per a aquesta transferència
d'energia és quan són necessàries les
cadenes. En els de tracció davantera,
els més comuns en el nostre mercat, les
cadenes han de posar-se en les rodes
de l'eix davanter. En els cotxes de tracció posterior (propulsió), les cadenes
han de muntar-se sobre les rodes de
l'eix posterior. En els vehicles de tracció
integral, depèn. Cada fabricant utilitza
un sistema de repartiment específic, no
sempre del 50%-50%: cal atenir-se al
recomanat per cada fabricant.ts. amic
- tot sant cugat
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MÉS ENLLÀ DE LA COVID
EL CLUB BÀSQUET MOLLET MILITA A LA TERCERA MÀXIMA CATEGORIA ESTATAL PER PRIMER COP

ES VA CELEBRAR LA CAMINADA AMB MESURES ANTICOVID-19
arxiu / ajuntament de montornès

Ascens històric del Recanvis
Gaudí a la Leb Plata 21-22
arxiu / cB mollet

MOLLET. El 5 de juliol del 2021
quedarà en la memòria del CB
Mollet. Segons va informar el club
molletà, la federació espanyola li
comunicava, a la tarda, que havia
aconseguit el desitjat ascens a la
Leb Plata, la tercera màxima categoria estatal. L'equip molletà
havia assolit la sisena plaça de la
Lliga d'EBA en la fase final de Salou en acabar la temporada 20202021, i aquesta era una possible
plaça d'ascens si algun equip
renunciava. El termini d'inscripció dels equips a la Leb Plata va
acabar amb diverses renúncies,
com ara el del CB Pardinyes, entre altres.
"Per al club, per a l'equip i
per a mi és un fet històric i merescut. Ens hem guanyat a la
pista pujar a la tercera màxima
categoria estatal de bàsquet
després d'un any complicat,
amb fases d'ascens, i que tan
sols hem perdut un partit. Crec
que ens ho mereixem", explicava l'entrenador del CB Mollet,
Josep Maria Marsà. L'ascens es va
poder confirmar per la bona feina
esportiva i econòmica perquè la
directiva va aconseguir els prop
de 54.000 euros d'aval necessaris, que requereix la federació es-

DE RUTA Un dels moments de la caminada montornesenca

CELEBRACIÓ L'acte de reconeixement de l'Ajuntament al CB Mollet

Uns 1.500 participants
a la Marxa Popular
MONTORNÈS. L'Atletisme Montor-

panyola. Això si, amb un pressupost prop dels 100.00 euros.
El Mollet a Leb Plata va tornar
a agafar el cognom de Recanvis
Gaudí, principal patrocinador
del club, i els primers mesos ha
aconseguit ser l'equip revelació
de l'agrupació amb sis triomfs
d'onze àrtits. De fet, d'entre els
fitxatges de l'estiu, el dominicà
Yeikson Montero llueix a pista
com un dels principals anotadors
de l'equip. L'objectiu del club va
camí de fer-se realitat el 2022
amb una salvació, que tornaria
a signar una temporada per emmarcar al Palana Lledó.

FUTBOL MOLLET I MOLLETENSE VAN RECAPTAR 824 EUROS

Obres
EL PLANA LLEDÓ S'ADEQUA PER
ACOLLIR LA CATEGORIA DE PLATA.
Durant l'estiu, l'Ajuntament de
Mollet va decidir remodelar
l'equipament municipal per complir
amb els requisits de la Federació
Espanyola de Bàsquet. El cost
aproximat de les obres va ser d'uns
300.000 euros, i els treballs van
consistir en una nova superfície de
pista, un nou marcador i dues noves
cistelles.

Més curses populars
La Marxa Popular de Montornès
va ser l'esdeveniment baixvallesà
que més persones participants va
reunir al territori. Tot i que també
es van fer altres curses populars,
emblemàtiques, com ara la Cursa
Popular i la Bastarda, de Parets;
o La Neorural, de Santa Maria de
Martorelles.

KARATE

L'AE Montornès
puja a la Divisió
d'Honor Catalana

María López, plata El Circuit té 302
al Mundial de
dies d'activtat al
kata per equips
seu 30è any

L’Associació Esportiva Montornès va signar un
conveni d'afiliació amb la Unión
Santa Coloma de Gramanet amb
una durada per a set temporades.
El conveni converteix el primer
equip montornesenc en filial de la
Unión, que milita a la Tercera Divisió espanyola, i els permet pujar
a la Divisió d'Honor, on hi havia la
Unión B. Un ascens històric per a
l'AE Montornès.

MONTORNÈS. María López, del

BAIXVALLÈS. El Circuit de Barce-

Club Karate Montornès, es va proclamar subcampiona del Món amb
Espanya en la modalitat de kata
per equips al novembre. L'esportista montornesenca va participar
a la cita internacional amb la selecció espanyola, que va tenir lloc
a Dubai, als Emirats Àrabs Units.
La trajectòria esportiva de López
va fer un salt de qualitat al setembre, quan va entrar a l'equip de
kata femení i va estrenar-se amb
l'or a la Premier League d'El Caire, a Egipte. La montornesenca va
formar part de l'equip karateka
estatal amb les lluitadores Raquel Roy i Lidia Rodríguez. Des
d'aleshores, totes tres han format
l'equip de kata de la selecció absoluta d'Espanya, que va assolir una
plata de mèrit al Mundial.

lona-Catalunya, que el 2021 va
celebrar 30 anys des de la seva
inauguració, ha tancat l'any amb
un 83% d'ocupació, amb un total
de 302 dies d'activitat en un any
que encara s'ha vist alterat a causa de la pandèmia. D'aquesta xifra,
216 jornades han estat destinades
a lloguers i tests, mentre que hi
ha hagut 86 dies de competició. A
més, s'han destinat 43 dies a la realització d'obres i tasques de manteniment diverses.
Aquesta temporada 2021, que
va començar amb les mateixes
restriccions de públic que el curs
passat 2020, ha patit una millora
progressiva fins a arribar a pràcticament al 90% d'ocupació en l'últim trimestre de l'any dels esdeveniments esportius.

BAIXVALLÈS.

El derbi solidari contra la Covid va ser una festa molletana del futbol local
al setembre. Els sèniors masculins del CF Mollet UE i la UE Molletense van
disputar un duel amistós de pretemporada, que, de retruc, va servir per
recaptar 824 euros solidaris, que aniran destinats a l'Ajuntament de Mollet
per combatre el coronavirus. "Va ser una jornada molt positiva, i a més,
hem aconseguit uns diners que donem a l'Ajuntament perquè els pugui
destinar als projectes més oportuns per combatre la Covid", explicava el
president del CF Mollet UE, Jordi Candela. També es va commemorar els 20
anys de la fusió entre el CF Mollet i la Zona Sud amb un partit.

nera esglaonada, de 8 a 9 del matí.
A més, enguany es va recuperar la
ruta original de la caminada i així
es va evitar el pas per corriols de la
Serralada Litoral. Els participants
van haver de portar mascareta en
la sortida i l'arribada.

FUTBOL SALA

arxiu / cf mollet ue

Un derbi molletà contra la Covid-19

nès va celebrar la 29a edició de la
Marxa Popular al novembre amb
prop de 1.500 participants, és a
dir, amb la meitat d'inscripcions
que fa dos anys. El club montornesenc va celebrar la caminada,
amb dos recorreguts de 8 i 14 km,
amb diverses mesures per evitar
la propagació de la Covid-19, com
ara limitar el nombre de dorsals
per no tenir aglomeracions durant el circuit.
La marxa va esgotar les inscripcions una setmana abans de
la seva celebració, el passat 7 de
novembre. La sortida va tenir lloc
al carrer Major i es va fer de ma-

Descens del Barri Can Calet
Mentre el Montornès pujava, el
Barri Can Calet baixava a Primera als despatxos. Tot i assolir la
permanència, els descensos compensants van sentenciar el seu
descens . Aquest curs coincideix
a Primera amb Mollet i l'Sporting
Montmeló, també descendit.

MOTOR
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cultura
Es crea DEM, una banda
de música sorgida de la
molletana La Limoncello,
activa entre 2008 i 2012

L'actor i director molletà
Josep Maria Pou
recollia el maig el Premi
de la Crítica 2020 pel
seu paper a 'Justícia'

Maria Vico Amaya
pren el relleu d'Albert
Carreras com a cap de
colla torrada

El ple de Martorelles aprovava el
juliol que la biblioteca portés el
nom de Lolita Milà, qui va ser-ne
bibliotecària i conta-contes

La Colla
Morada homenatjava
la seva deessa, la
Santa Teca, pels seus
deu anys durant la
darrera festa major

© may zircus, jaume béjar

El tercer film de Neus Ballús,
del cinema als Premis Gaudí
distinto films

MOLLET. La molletana Neus Ballús
acaba l'any amb la nominació
com a millor directora als Premis
Gaudí per la seva darrera pel·lícula. Bé podria ser aquesta frase
referida tant al 2021, amb Sis dies
corrents, com al 2019, amb El viatge de la Marta. El film dels lampistes ha estat, però, precisament
aquest mes de desembre –d'ençà
del dia 3– projectada a les sales
comercials, on s'hi ha estat almenys quatre setmanes.
La directora de cinema ha estat ben protagonista enguany. A
la primavera s'anunciava la seva
candidatura a la presidència de
l'Acadèmia del Cinema Català.
Acompanyada d'un equip on també hi havia l'actor Sergi López
–precisament un dels protagonistes d'El viatge de la Marta– i sota
el lema d''Una acadèmia de portes
obertes', proposaven un projecte
"arriscat" i "innovador". Malauradament, però, els acadèmics
van escollir el juny l'altra candidata, Judith Colell, amb 172 i 103
vots per a cadascuna.

El Parc dels Colors,
protagonista patrimonial
pel seu vintè aniversari
s.c.

LOCARNO Neus Ballús celebrant el premi lliurat al Moha i al Valero
Dos mesos després, en ple estiu, el tercer llargmetratge de
Neus Ballús començava a ser
projectat –i premiat–. El Festival
Internacional de Cinema de Locarno (Suïssa) va ser el primer
a guardonar aquest film protagonitzat per tres lampistes que
–com és habitual en els treballs
de la molletana– no tenien cap
experiència cinematogràfica, sinó

UN GAUDÍ PER A LA PARETANA ANNA MORAGRIEGA
arxiu

que realment s'hi dediquen –bé,
en Pep ja no és lampista, s'ha jubilat–. Del Lleopard ex aequo al millor actor per a Mohamed Mellali i
Valero Escolar, a l'Espiga de Plata
i al Premi del Públic a la Seminci
de Valladolid. Els Gaudí –se celebraran el març– l'esperen, guardó
per al qual n'és candidata optant
a l'estatueta a millor pel·lícula en
català del 2021.

8 D'OCTUBRE Durant la visita guiada al Parc dels Colors
MOLLET. El Parc dels Colors ha celebrat enguany el seu vintè aniversari i l'Ajuntament va aprofitar
l'efemèride per fer-hi una visita
guiada durant les Jornades Europees de Patrimoni. En l'acte es va
parlar del constant simbolisme
que l'autor, l'Enric Miralles, va
impregnar en la seva obra, però
tampoc es van evadir les crítiques
i les controvèrsies que hi ha hagut

al llarg d'aquestes dues dècades:
des del preu, fins a la seva funcionalitat –amb nivells diferents i poc
accessible– o l'ús que se'n dona actualment. Amb tot, Àlex March, cap
del servei d'espais verds i parcs i
jardins de l'Ajuntament, instava a
conèixer i a entendre el Parc dels
Colors: "Podem discutir si calia
gastar tants diners, però coneguem-lo i posem-lo en valor".

L'APARADOR PASSA D'UN CICLE PER REPENSAR LA CIUTAT, A UN PER HOMENATJAR L'ABELLÓ
museu abelló

L'Acadèmia del Cinema
Català va premiar el març,
en la seva tretzena edició,
dos productes audiovisuals
vinculats a La lluita continua,
que té com a protagonista
la memòria del militant
antifeixista Guillem Agulló.
Un d'ells és el curtmetratge
Ni oblit ni perdó, dirigit per
Jordi Boquet Claramunt i que
va comptar com a directora
de producció amb la paretana
Anna Moragriega. L'altre
és La mort de Guillem, film
dirigit per Carlos Marquès
Marcet i coproduït per Som*.

L'Aparador, un dels espais
més singulars del Museu
Abelló pel fet que tothom el
pot gaudir des del carrer, va
canviar la passada primavera
de cicle. Ficcions urbanes
va ocupar l'espai durant
tres anys amb projectes
per repensar la ciutat de
Mollet. Ara, dins la proposta
Diàlegs amb Abelló, s'hi
podran veure intervencions
d'artistes emergents que
dialoguen amb el Joan Abelló
reinterpretant algunes de
les seves obres i de les que
formen la seva col·lecció.
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L’expert respon

Centenari del mestre Baldomero
Aquest 2021, el Ball de Gitanes de
Martorelles ha celebrat el centenari
del naixement del mestre Baldomero Costa. "En Baldomero ha passat
a fer història a la nostra entitat, i
encara avui les Gitanes mantenen la seva essència", apunten
els gitaners martorellesencs. Hi ha
hagut accions per recordar-lo i, evidentment, no han faltat els actes per
ballar. Ara bé, l'entitat no vol que el
seu record acabi aquí i ha proposat
dues accions per homenatjar-lo.
D'una banda, ha demanat a l'Ajuntament que una sala de la Vinya
porti el seu nom. I, d'altra banda, ha
engegat una recollida de signatures
per sol·licitar la Creu de Sant Jordi a
títol pòstum per al mestre.

Una sentència obliga l’INSS
a reconèixer la viduïtat
d’una víctima de violència
de gènere

Olga Marquina
Advocada laboralista
del Col·lectiu Ronda
«Cal indicar que aquest jutjador
és ben conscient de l’extrema dificultat que, en moltes ocasions,
tenen determinades persones
per acreditar el mal tracte patit,
les vexacions i els insults, més
quan aquestes conductes es
produïen en un moment històric en què existia una important
capa de silenci i de tolerància
per una part important de la societat». Aquest és el raonament
que ha fet el Jutjat Social número 2 de Granollers a l’hora d’estimar la demanda interposada
contra l’INSS per una dona que
va ser víctima de violència masclista en mans del seu exmarit
després que se li denegués la
pensió de viduïtat en considerar que no reunia els requisits
econòmics per ser-ne perceptora i no podia al·legar l’excepció
de violència de gènere per no
haver-se acreditat judicialment
aquesta situació.
La norma vigent estableix que
existeix el dret a la pensió de
viduïtat del cònjuge supervivent
en cas de divorci o separació,
sempre que no hagi contret
nou matrimoni o constituït parella de fet, exigint que sigui
creditor d’una pensió compen-

satòria que s’extingeixi al moment de la mort de l’excònjuge.
Però d’ençà de l’entrada en vigor
el 24 de desembre de 2009 de
la Llei 26/2009, les dones que
han estat víctimes de violència
masclista estan exemptes de
complir amb aquest requisit «ja
que en aquests casos es presumeix que si no ha existit pensió
compensatòria no és per raons
econòmiques, sinó com autodefensa i autoprotecció». A banda,
la sentència recorda a l’INSS que
la via judicial no és pas l’única
vàlida per acreditar l’existència
de maltractament i cal considerar les possibles dificultats
per «denunciar a través dels
canals ordinaris la situació que
patia; optant simplement per la
dissolució del matrimoni com a
única via per sortir de la situació de menyspreu i violència».
I en aquest sentit, «la valoració
de la prova s’ha de fer contextualitzant el moment en que es
produïa la invocada situació de
violència de gènere, i sempre
prenent en consideració que
històricament, i fins el 2004, la
violència de gènere no va rebre
una tutela especial de l’ordenament jurídic». En aquest cas, per
exemple, el maltractament es va
evidenciar a través del testimoni
dels propis fills de la parella, el
d’unes veïnes i els informes mèdics aportats.
Una sentència valenta de la qual
estem orgullosos i satisfets perquè demostra com, pas a pas,
cada vegada són més els jutjats
que afronten la tragèdia de la
violència masclista avantposant la necessitat de protecció
i reconeixement de qui ha patit
abans que no pas el rigor economicista, inflexible i excloent
exhibit de forma habitual per
part de l’INSS que, amb la seva
forma de procedir, revictimitza
la persona.

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.

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID
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La Pedra del Diable,
encara més protagonista
heribert gallardo / aj. parets

FESTA D'ESTIU PARETANA Les entitats de cultura popular van fer el pregó
La festa de la Pedra del Diable és
un clàssic i un dels actes principals de la festa major paretana.
Tanmateix, enguany ho ha estat
encara més, amb la commemoració del seu 25è aniversari i de
la Colla de Gegants, que alhora va
coincidir amb els 25+1 anys de la
Colla de Diables –el 2020 no van
poder celebrar el quart de segle

a causa de la Covid–. La Pedra del
Diable va ser la imatge del cartell
de la gresca d'estiu i, a més, els geganters i diables paretans van ser
els protagonistes del pregó des
del balcó de l'Ajuntament. Els seus
espectacles es van poder realitzar
després d'un any en blanc, però els
assistents els van haver de gaudir
asseguts en cadires.

El Segle XX presenta
el llibre dels 50 anys
El Grup de Teatre Segle XX ha pogut celebrar enguany el seu 50è
aniversari, un any més tard de
l'efemèride. L'acte central va ser al
novembre, quan l'entitat santfostenca presentava a l'Ateneu Jaume
Rifà el llibre del seu primer mig segle. Aquell mateix dia, a més, l'auditori lluïa per primer cop la placa
commemorativa per aquests 50
anys. Els Bundi Pastorets del 2 i el 8
de gener clouran l'aniversari.

PORTADA DEL LLIBRE

Neix Palau
Dalmanla, una
entitat per difondre
el patrimoni local

LOGO DE L'ENTITAT
Les Festes de Sant Sadurní de
Montornès, a la tardor, van servir
per donar a conèixer una nova entitat local. Es tracta de Palau Dalmanla, una associació que pren un
dels noms antics que va tenir el
poble de Montornès per a anomenar-se i que té com un dels seus objectius principals "donar valor al
patrimoni de Montornès –cultural, històric, festiu...–" i intentar
"apropar-lo a la gent i que sigui
atractiu". Amb tot, tenen clar que
volen desvincular de l'imaginari
col·lectiu el patrimoni exclusivament com a una obra arquitectònica, tot i que aquest també és un
tema que tractaran. Precisament
sobre arquitectura, convidaran els
montornesencs a anar més enllà
del Castell de Sant Miquel i de la
Torre del Telègraf per conèixer a
fons i de manera amena altres elements com poden ser l'aeròdrom
de Ca l'Arnau o la Masia de Masferrer, entre d'altres. En resum, volen
potenciar aquell patrimoni local
"que no és tan conegut", segons
apunten des de Palau Dalmanla.
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