
 ANY XXI   Núm. 1.017 14 gener 2022sommollet.cat

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

Les concentracions d'Al Huda davant el domicili de l'alcalde Monràs 

provoquen el rebuig dels partits al Consistori · Amb tot, Ara Mollet i Mollet en 

Comú critiquen la gestió del govern en l'afer i reclamen una alternativa   8

UN CONFLICTE
CRONIFICAT

sergio carrillo

VIA PÚBLICA

LES OBRES DE MILLORA DE L'ASFALT I LES 

VORERES DE L'AVINGUDA LLIBERTAT, AMB UN 

COST DE 195.000 €, COMENÇARAN DILLUNS  6

POLÍTICA

MARTA VILARET ES PERFILA COM A CANDIDATA 

D'ARA MOLLET ERC A L'ALCALDIA DE LA CIUTAT 

EN LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 2023  12

SALUT

L'Hospital registra 46 ingressats per 

Covid, el doble que la setmana anterior, 

però la velocitat de contagis s'alenteix 

Les farmàcies molletanes 

entomen amb dificultats l'allau 
en la gestió de test d'antígens 10

CIUTADANIA

Amics de Sergi Mingote recorden 

la seva figura un any després de la 

seva mort en l'ascensió al K2 3 i 4
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EN PORTADA
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Carrer Raval, nº 2 - Parets del Vallès 

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

a 20.30 h Dissabtes visites concertades 

681 25 48 27

Finques Jover és una immobiliària 
especialitzada en el sector, actualment 

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

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

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

no hagi de preocupar-se per res.  

Fem els seus somnis realitat!

PARETS. Sergi Mingote moria el 

dissabte 16 de gener del 2021 in-

tentant coronar el K2 (la segona 

muntanya més alta del món, 8.611 metres) a l'hivern, una fita alesho-

res mai aconseguida.

Va ser un cop molt dur. No eren 

encara les dues del migdia quan la 

notícia arribava i en un comunicat oficial s'informava que havia tin-

gut un accident i hi afegien: "Per 

ara, només sabem que s'ha fet 

mal en una cama". Però no havia 

passat encara mitja hora quan la fatalitat ja es donava per feta. Un 
dels primers personatges públics a 

lamentar la seva mort era el roque-

rol Salvador Illa, aleshores Ministre 

de Salut i qui també va tenir unes 

paraules de record per a Mingote 

just un mes després dedicant-li la 

victòria a les eleccions catalanes.No va ser fins a vuit dies després 
de l'accident quan el cos de Mingo-

te va tornar a casa, en un trajecte que va fer escala a Qatar, des d'Is-

lamabad (Pakistan), i que va cloure 

amb un comiat íntim i reservat a la família al Tanatori de Granollers.
Un any ple d'homenatges
El primer acte en honor a Mingote 

va tenir lloc el 20 de gener a casa, 

amb una plaça de la Vila plena, amb l'emoció a flor de pell i multitud 
de paraules d'agraïment. "Sergi, 

quan miris avall, sempre veuràs 

reconeixement i estima", deia en 

aquell acte el seu company socia-

lista i successor a l'Alcaldia, Fran-

cesc Juzgado, en unes paraules que 

bé es pot demostrar avui –un any 

després– que eren ben certes.

Un any sense Mingote
Diumenge es complirà el primer aniversari de l'accident mortal que va acabar amb la vida de l'alpinista i

exalcalde Sergi Mingote, qui ha rebut múltiples homenatges al llarg del 2021 per recordar la seva figura

arxiu

SERGI MINGOTE  Imatge de l'any 2019, en l'ascens al Kala Pather (Himàlaia), dins del repte solidari 3x2x8000

aj. parets

AL SOT D'EN BARRIQUES  'L'ocell que va volar més alt', escultura en el seu honor

El seu record s'ha mantingut to-

talment viu des d'àmbits realment diferents. Parets va perdre el veí i 
l'exalcalde, però l'Ajuntament li va 

voler dedicar un espai que quedés 

per sempre. Des del 10 d'octubre, 

el parc del Sot d'en Barriques –un 

espai que va començar a crear-se 

amb el Sergi a l'Alcaldia– comp-

ta amb una escultura del vallesà 

Carles Vives dedicada a Mingote, 

anomenada L'ocell que va volar 

més alt.

Aquest element es va inaugurar 

coincidint amb la primera Diada 

de l'Esport i la Cultura Inclusiva, a càrrec d'Onat Foundation, funda-

ció que va crear el paretà conjun-tament amb el franquesí Francesc 
Colomé. Més enllà de la política, 

Mingote va destacar per ser un enorme –i multifacètic– esportis-

ta, així com per la seva vena soli-

dària i inclusiva, trets que es van 

destacar en aquella jornada en què la seva vídua, Míriam Roset, hi feia una petició: "Només us de-

mano que no caigui en l'oblit".

El nom de l'alpinista paretà que-

darà gravat més enllà d'aquesta 

estàtua a Parets. La cursa solidària OnCodines Trail li va dedicar un 
tram del recorregut;  un quilòme-tre de la Mitja de Granollers –con-cretament el 15è– també du el seu 
nom des del 2021; i, entre d'altres, el CAR de Sant Cugat l'homenatja-

va el passat setembre. A més, a l'oc-

tubre va ser declarat ciutadà hono-

rari de Missirah (Senegal).  i  s.c.

L'Ajuntament de Parets habilitarà un espai diumenge per recordar Sergi 

Mingote, tot coincidint amb el primer aniversari del seu traspàs. Segons informa 

l'Ajuntament, així s'ha acordat amb la família. Durant el proper diumenge 16 de 

gener, s'habilitarà un espai al voltant de l'escultura de Sergi Mingote al parc 

del Sot d’en Barriques perquè qui ho desitgi dipositi una espelma, un ram o un 

record en homenatge al reconegut alpinista i exalcalde paretà, Sergi Mingote. 

"No està previst cap acte institucional, més enllà d'aquest càlid record del seu 

poble envers en Sergi", informa l'Ajuntament de Parets. 

Un espai per recordar-lo
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VIVÈNCIES  SIS PERSONES PARLEN AL DIARI SOM* SOBRE LA INFLUÈNCIA POSITIVA QUE EL PARETÀ VA EXERCIR SOBRE ELLS PER MILLORAR EN EL SEU DIA A DIA

La petjada eterna del Sergi

JOAN SOTO
Esportista discapacitat
54 anys

CARLES FONT
Periodista RAP107
48 anys

PEP MIRÓ
Escalador
74 anys

"Va girar la meva  
discapacitat"

"Sempre atenia 
els mitjans locals"

"Feia el que deia,  
era decidit"

Joan Soto marxarà el pròxim 23 de gener en una expedició a 
l'Equador per coronar el cim dels volcans Cotopatxi (5.897 metres) 
i Chimborazo (6.263 m) amb el record del Sergi Mingote. A la primavera 
del 2021, Soto havia previst coronar el cim del Lobuche (6.120 m) al 
Nepal, juntament amb Mingote. "He mantingut el projecte de coronar 
un cim de 6.000 metres, que crec que tancarà el cercle amb el meu 
amic", explica Soto, que té una deficiència visual. El paretà va conèixer 
Mingote el 1997 i des d'aleshores van fer-se molt amics. Junts van for-
mar tàndem en bicicleta, mitjançant La Lluita Team, que va visibilitzar 
La Lluita de l'Arnau. Tots dos van aconseguir dos subcampionats de 
Catalunya de contrarellotge i dos Campionats d'Espanya d'Ultradis-
tància, entre altres. "Em va fer creure que tot i la discapacitat, era 
molt capaç de fer coses. Va agafar la meva limitació i va donar-li la 
volta", explica Soto, que recorda que "era molt competitiu".

Carles Font és periodista de RAP107 des de fa més de vint anys i la seva 
relació amb Sergi Mingote era constant per explicar els seus reptes 
esportius. Una de les primeres entrevistes que va enregistrar Font a 
l'escalador va ser quan va tornar de fer un dels cims de l'Himàlaia, 
però al llarg dels anys ha informat sobre els seus èxits en muntanya, 
en bicicleta, corrent o superant els reptes solidaris.  "Sempre tenia 
un moment per atendre la ràdio del seu poble, tot i tenir moltes 
peticions en altres mitjans catalans o estatals", recorda Carles Font, 
qui assenyala que sempre anava a l'estudi per explicar els seus èxits 
i reptes esportius: "Era un esportista molt rellevant que no només 
t'explicava la gesta aconseguida, també li agradava conèixer les 
persones i les altres cultures". De tot plegat, el periodista, i historia-
dor, assenyala que Mingote "era una molt bona persona, molt proper 
i amigable" i "encara tenia molts anys per endavant d'esport d'elit".  

Pep Miró va ser per a Sergi Mingote com un segon pare. "Això sempre 
ho deia ell, fins i tot, davant del seu pare", recorda Miró, que va ser 
company de moltes aventures esportives del paretà. "Ens vam conèixer 
fa més de trenta anys. Ell venia a la joieria on treballava i em pregun-
tava moltes coses sobre la muntanya. Era molt curiós perquè el Sergi 
quan se li ficava una cosa la cap no parava, i ens vam fer molt amics", 
assenyala el paretà. 

Pep Miró és un aficionat a la muntanya, que va compartir amb el 
Sergi Mingote coses més enllà la passió per fer escalada. "El dia que 
va coronar per primer cop el cim de l'Everest em va trucar i jo estava 
en un restaurant. Vaig fer un crit d'emoció, que va alarmar la resta 
de comensals del menjador. En acabar la conversa vaig explicar la 
gesta esportiva que havia aconseguit el Sergi i tothom el va aplaudir", 
comenta com a anècdota un emocionat Miró, qui destaca l'empenta i 
decisió de l'esportista en totes les seves facetes: "Em va dir un dia que 
volia ser alcalde, però que només optaria a una reelecció i després 
marxaria. M'ho va dir abans de ser alcalde i ho va complir. Feia el que 
deia, era una persona decidida". 

FRANCESC JUZGADO
Alcalde Parets
65 anys

JOSEMI HERRERA
La Lluita Team
52 anys

FRANCESC COLOMÉ
Onat Foundation
56 anys

"Va portar el nom  
de Parets molt alt"

"Era una persona 
optimista i solidària"

"Un gran esperit  
de servei públic"

Francesc Juzgado va accedir a l'Alcaldia de Parets el 2018 per la renúncia 
de Sergi Mingote per motius personals i esportius. Juzgado, que era 
regidor del PSC, va assumir el relleu de Mingote. "A en Sergi el tenim 
molt present. Mai l'oblidarem. Era amic, company i una persona que 
va portar el nom de Parets molt alt. Com a esportista i alcalde. Sembla 
mentida que ja no hi sigui amb nosaltres", explica l'alcalde, que asse-
nyala que "des de l'Ajuntament hem consensuat amb la família retre-
li un homenatge íntim, de poble, amb motiu del primer aniversari 
del seu traspàs". Per aquest motiu, l'Ajuntament habilitarà diumenge 
un espai al parc del Sot d'en Barriques "perquè qui ho desitgi dipositi 
una espelma, un ram o un record en homenatge al Sergi", comenta 
Juzgado, que també "animo la ciutadania a recordar especialment a 
Sergi aquest diumenge".

Josemi Herrera va establir-se a Parets fa uns anys, en part, per Sergi 
Mingote. L'any 2000 tots dos es van conèixer durant una expedició al 
Pakistán i des d'aleshores es van fer amics íntims tot i la distància perquè 
Herrera vivia a Màlaga. "Va haver-hi un gran feeling entre els dos i 
sempre vam mantenir la relació a distància, però l'any 2011 per motius 
laborals vaig venir a Catalunya i em vaig establir a Parets, en part per 
Sergi Mingote", recorda el malagueny. Herrera i Mingote van establir 
lligams comuns d'esport i solidaritat i van muntar La Lluita Team, que 
va visibilitzar la lluita contra el càncer infantil. "Tenia un gran esperit 
optimista i solidari. Tenia un gran cor i sempre estava de bon humor. 
La porta de la seva casa estava oberta i tenia una ment sempre dispo-
sada a ajudar", assenyala Herrera, que el diumenge preveu fer un cim de 
3.000 metres i així homenatjar a Mingote.  

Francesc Colomé i Sergi Mingote van coincidir com a treballadors 
a l'Ajuntament de Granollers. L'amistat es va vincular amb l'esport i 
poc després amb la solidaritat amb la creació de l'Onat Foundation, 
que té seu a Parets. Des de la mort de Mingote, Colomé ha assumit la 
seva presidència. Des de fa uns anys s'impulsen els premis inclusius, 
que vincula esport i solidaritat, tot i que enguany es vol tirar enda-
vant amb un congrès internacional. "Vam coincidir com alcaldes, jo 
a les Franqueses i ell a Parets. Vam fer una quedada per compartir 
experiències i, finalment, va sorgir la necessitat de crear una enti-
tat solidària i esportiva", explica Colomé, que assenyala que ha estat 
un èxit la seva posada en marxa: "En Sergi ha aconseguit que Onat 
Foundation no fos una cosa local, fos una cosa més gran, de país. 
Jo, com en Sergi, tenim aquest esperit de servei públic".  

El paretà Sergi Mingote va ser una persona multifacètica, que prin-

cipalment és recordat per haver estat un escalador d'elit i per la seva 

tasca política com alcalde de Parets. Tot i això, el llegat que va deixar 

el paretà va més enllà perquè va ser una persona que va saber vin-

cular la seva vida amb la solidaritat, tal com va aconseguir amb la 

creació d'Onat Foundation. text: jOSÉ lUIS RODRÍGUeZ BeltRÁN

EN PORTADA
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Sant Antoni, 18 
(Cantonada la Fàbrica) 
PARETS DELS VALLÈS

Tel. 93 573 11 52 / 93 573 10 77
info@plantadamultigestio.org

TENIM 
LA MILLOR 

ASSEGURANÇA 
I PREU PER A TU!

Visita’ns sense
compromís!JUNTS 

SOM MÉS 
FORTS
Ens  adaptem 

a les teves 
nesessitats
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Ferit a la carretera de BadalonaCarme Forcadell, al celler de Carrencà

El conductor d'un vehicle va resultar ferit 
divendres a la tarda al punt del 218 de la carretera 
de Badalona, a Sant Fost. El turisme va xocar 
contra un arbre i el conductor ferit va ser rescatat 
pels Bombers i traslladat a l'Hospital de Mollet.

L'expresidenta del Parlament i una de les polítiques represaliades 
per l'1 d'Octubre, Carme Forcadell, serà el dimecres 19 de gener al 
celler de Carrencà (19 h) per presentar el seu llibre Escrivim el futur 

amb tinta lila, en què parla de la seva experiència com a presa. La 
presentació està organitzada per ERC Martorelles.

SOCIETAT

L'obra a avinguda Llibertat millorarà 

l'asfalt i l'estat de les voreres 

MOLLET. L'Ajuntament té previst 
iniciar la setmana que ve les obres 
de millora de voreres i el reasfal-
tatge de l'avinguda Llibertat i algu-
nes de les embocadures de carrers 
adjacents com Sant Ramon i Lluís 
Duran, una actuació que té un 
preu d'adjudicació de 195.644,56 
€ amb IVA, i que executarà l'em-
presa Asfaltos Barcino.

L'objecte de l'obra és el reasfal-
tatge de la calçada i la reparació 
de diferents punts de les voreres 

que es troben molt deteriorades 
a causa de l’acció de les arrels dels 
arbres. És el cas de la cantonada 
del carrer Sant Ramon i els carrers 
Lluís Duran i Berenguer III, o els 
trams de paviment de llamborda 
aixecats entre l’avinguda Badalo-
na i el carrer Sant Ramon, i entre 
els carrers Francesc Macià i Pau 
Claris, entre altres. El projecte 
preveu el sanejament de les parts 
malmeses per arrels d'arbres i la 
col·locació de barreres antiarrels. 

També s'arranjaran altres desper-
fectes de l'asfalt com els enfonsa-
ments de les escomeses d’embor-
nals als carrers Francesc Macià, 
Pau Claris, i a l’altura del passatge 
Sant Miquel.

El projecte també preveu l'am-
pliació d'algunes voreres a cruï-
lles per garantir l'estabilitat dels 
arbres i la continuïtat de la vorera 
elevada al carrer Francesc Macià, 
que és un carrer de vianants. En 
el cas de la cruïlla amb Berenguer 

VIA PÚBLICA L'EMPRESA ASFALTOS BARCINO S'ENCARREGA DELS TREBALLS QUE TENEN UN PRESSUPOST DE 195.000 €

DESPERFECTES Les obres de reforma tenen previst el reasfaltatge de l'avinguda que presenta molts punts deteriorats

l.o.

L'Ajuntament preveu iniciar la setmana que ve la reforma, que ha de durar tres mesos

III, s'executarà un pas de vianant 
elevat.

Els treballs contemplen, a més, 
la reparació de la marquesina exis-
tent a la parada de taxis, situada a 
la cantonada de l’avinguda Lliber-
tat amb el carrer Lluís Duran. Es 
mantindrà l'actual estructura 
d'acer de 20 metres de longitud i 
es canviaran les plaques de poli-
carbonat amb perfils d’alumini.

El pressupost de licitació de 
l'obra era de 269.559,49 € IVA 
inclòs, però, finalment, l'Ajunta-
ment ha adjudicat els treballs per 
un preu de 195.644,56 € amb IVA. 
Està previst que les obres durin 
uns tres mesos.

Propera reforma, Gaietà Vínzia
Aquestes obres se sumen a les exe-
cutades en els darrers mesos a al-
tres punts de la ciutat com un tram 
de l’avinguda Gaudí i la rotonda de 
la plaça de Sant Vicenç. En les pro-
peres setmanes també està previst 
l'inici de la segona fase de reforma 
de Gaietà Vínzia, entre els carrers 
Tarragona i Via Ronda, que consis-
tirà en l'eixamplament de voreres 
i en perllongar el tipus d’urbanit-
zació ja executat a la fase 1, que es 
va realitzar entre els carrers Tar-
ragona i Jaume I. 

INFRAESTRUCTURES

Adif encarrega 

la redacció de la 

nova estació de 

tren de Parets

PARETS. Adif ha encarregat a Ineco 
el contracte per redactar el pro-
jecte de construcció de la nova 
estació ferroviària de Parets, per 
un pressupost d'1.393.485 euros 
(IVA no inclòs) i un termini d'exe-
cució de 16 mesos. L'actuació ha 
de permetre una millor integració 
de les futures instal·lacions al nu-
cli urbà i es compatibilitzarà amb 
les obres del desdoblament de l'R3 
entre Parets i la Garriga.

Les obres consistiran principal-
ment a cobrir uns 106 metres de 
la línia, amb uns 40 metres d'am-
plada. La nova llosa permetrà una 
continuïtat entre el nucli urbà i la 
integració del ferrocarril. Sobre 
la llosa se situarà un nou edifici 
de l'estació, així com aparcament 
i zones destinades a l'intercanvi 
modal –per a busos i taxis–, amb 
l'objectiu de facilitar i potenciar 
l'accés dels ciutadans al tren.

Adif, Generalitat i Ajuntament van 
acordar recentment impulsar la for-
malització d'un conveni que perme-
tés tirar endavant la nova estació. 
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Derivat de l'estudi realitzat, a més de reforçar i consolidar algunes de 

les iniciatives que ja estaven en curs, s'estan engegant noves accions, 

com les següents:

• Per eliminar les barreres de comprensió, el 2022 es desplegaran nous 

idiomes per atendre els nostres clients, per tal de garantir la inclusió de 

persones migrants que no dominen l'idioma.

• Per superar les barreres lligades a la digitalització, a més de facilitar 

les gestions amb cita prèvia a oficines, per telèfon o videoconferència, 
estem facilitant poder fer gestions en nom d'altres persones, així com 

facilitar l'enviament i la recepció de documentació en paper.

• Per evitar barreres lligades a discapacitats auditives, l’ús del canal 

de WhatsApp permet a les persones sordes tenir una atenció senzilla. 

A més, el 2022 s'augmentarà la disponibilitat del servei d'atenció per 

llenguatge de signes a oficines o per videotrucada.

Per a Agbar, oferir el millor servei 

ha estat sempre una prioritat. En 

aquest procés de millora contínua, 

ha posat a disposició de la ciuta-

dania una atenció multicanal que 

s'adapta a les necessitats dels di-

versos tipus de clients i ofereix una 

atenció personalitzada, inclusiva, 

àgil i professional per no deixar nin-

gú enrere.

En els darrers anys, ha canviat la 

nostra forma de viure i relacio-

nar-nos. Per això, Agbar ha apos-

tat per la innovació i la vocació de 

servei per continuar situant les 

persones al centre del seu model 

d'atenció al client. Anticipar-se a les 

necessitats i preservar la salut en el 

context de la crisi de la COVID-19, 

alhora que facilitar la comoditat a 

l'hora de fer les gestions, ha estat la 

premissa que ha motivat les evolu-

cions realitzades.

   Durant aquests darrers anys s'han 

potenciat els canals no presencials 

per facilitar les gestions, amb la fi-

nalitat que cada client pogués es-

collir el canal pel qual vol ser atès 

en funció de les seves necessitats, 

i gaudir així d'una flexibilitat horària 

més gran per fer gestions i evitar 

esperes i desplaçaments inneces-

saris.

   Rapidesa, comoditat i accessibili-

tat són avantatges d'aquests canals, 

Agbar llança el programa “Amb 
tu" per estar més a prop teu

MILLORAR EL SERVEI AL CLIENT SEMPRE HA ESTAT UNA PRIORITAT DE LA COMPANYIA PER NO DEIXAR NINGÚ ENRERE I HO SEGUIRÀ SENT AQUEST 2022

Agbar, companyia que gestiona el 

cicle de l’aigua i serveis mediam-

bientals a més d’1 milió de llars, 

empreses i administracions de 

més de 250 municipis de Catalu- 

nya, ha llançat el programa “Amb 

tu”, que té com a objectiu facili-

tar totes les gestions dels usuaris 

i representa un salt qualitatiu en 

la millora de l’atenció al client. La 

companyia posa especial atenció 

en les persones en situació de 

vulnerabilitat, per tal d’identificar 
les barreres digitals, de compren-

sió, d'accessibilitat o econòmI-

ques que puguin tenir.

+ Per a més informació, www.agbarclients.cat

com la pàgina web agbarclients.cat, 

on els clients poden consultar o 

fer qualsevol gestió. Aquest 2022 

es posarà en marxa el servei de 

missatgeria a través de l’aplicació 

WhatsApp i el servei de trucada de 

vídeo. Aquestes són altres de les 

NOU ANY, NOUS SERVEIS

Agbar oferirà atenció en 
llengua de signes, en nous 
idiomes per a nouvinguts, 
i mitjançant l'aplicació 
WhatsApp i vídeotrucades 

La companyia posa especial atenció en les  
persones en situació de vulnerabilitat, per  
identificar les barreres digitals, de comprensió, 
d'accessibilitat o econòmiques

Els espais d'atenció d'Agbar s'adeqüen a les mesures de prevenció de la COVID-19 i cerquen la comoditat / AGBAR

També es facilita a l'usuari 
el coneixement i tramitació 
senzilla i àgil d'ajuts com el 
pagament fraccionat sense 
interessos i els fons socials

d’accessibilitat o econòmiques que 

puguin tenir.

  

  Addicionalment, per a situacions 

de vulnerabilitat econòmica, l'ob-

jectiu és garantir que totes aquelles 

persones que poden requerir algun 

dels ajuts disponibles (opcions com 

“12 gotes” –pagament fraccionat 

amb la mateixa quantia cada mes–, 

ajornament i fraccionament de deu-

te sense interessos, tarifes i fons 

socials) les coneguin i les puguin 

sol·licitar de forma senzilla i àgil. 

Per això, s'està treballant amb dife-

rents entitats socials locals perquè 

puguin facilitar les gestions a per-

sones amb qui treballin que puguin 

requerir aquests ajuts.

   Les persones d’Agbar que atenen 

els clients per qualsevol dels canals 

estan directament implicades en el 

programa “Amb tu”. A més d’haver 

realitzat sessions de sensibilitza-

ció per donar a conèixer el tipus de 

bretxes i com actuar en aquestes si-

tuacions, s'ha obert un canal perquè 

tot el personal, des de la seva expe-

riència en el dia a dia, pugui aportar 

suggeriments de millora.

Durant aquest any 2022 s’implantarà l’atenció 
via WhatsApp i nous idiomes d’atenció, 
així com millores per superar les barreres de la 
digitalització i les discapacitats

mesures que la companyia està im-

plementant sense renunciar a una 

atenció amb la mateixa proximitat de 

sempre, sigui telefònica o presencial.

   Amb aquesta vocació de situar les 

persones al centre, entre les prio-

ritats d’Agbar ha estat sempre que 

tots els clients i clientes sense ex-

cepció puguin accedir als seus ser-

veis. Per aquest motiu, recentment 

el programa “Amb tu” incorpora un 

nou procediment per identificar i as-

segurar una bona atenció a les per-

sones que es trobin en situació de 

vulnerabilitat.

 Aquesta iniciativa ha comptat 

amb la col·laboració de la Funda-

ció SERES, entitat sense ànim de 

lucre amb més de deu anys d'ex-

periència en l’acompanyament de 

la transformació de les empreses 

i impulsant-ne el lideratge davant 

els reptes socials. Per a la seva im-

plementació, s'està treballant amb 

entitats socials locals, com és el 

cas de Creu Roja, per conèixer la 

seva visió, treballar conjuntament 

i oferir canals d'atenció preferent 

per a l'anticipació i la resolució de 

gestions de persones en situació 

de vulnerabilitat per tal d’identificar 
les barreres digitals, de comprensió, 

  El director general d’Agbar, Emili 

Giralt, afirma que “l'objectiu és con-

tinuar aplicant la millora contínua 

al nostre model d'atenció i assegu-

rar que no deixem ningú enrere. Per 

això, a més de continuar mesurant la 

satisfacció dels clients via enques-

tes directes, seguirem treballant, 

colze a colze, amb entitats socials 

per identificar noves oportunitats, 
especialment per a les persones en 

situació de vulnerabilitat”.

   Amb aquest nou model, Agbar con- 

tinua amb la seva aposta per impul-

sar l'Agenda 2030 i contribuir a la 

consecució dels Objectius de Des-

envolupament Sostenible (ODS), per 

tal de jugar un paper essencial en 

l’acompliment no només de l'ODS 6 

(Aigua neta i Sanejament ) i l’ODS 17 

(Aliances per assolir objectius), sinó 

també de l'ODS 3 de Salut, l'ODS 9 

d’Innovació, l’ODS 11 sobre Ciutats 

Sostenibles, i l’ODS 13 respecte al 

Canvi Climàtic. i



dv, 14 gener 20228

MOLLET. Les concentracions per 

part  de la comunitat musulmana 

Al Huda davant del domicili de l'al-

calde Josep Monràs estan tensant 

la corda del conflicte per l'ober-

tura del local que el col·lectiu té a 

l'avinguda Badalona, que s'arros-

sega fa més de vuit anys. Per sego-

na setmana consecutiva, divendres 

membres del col·lectiu s'hi torna-

ven a reunir per protestar contra 

la darrera denegació de la llicència 

d'obertura del local precintat.

Amb crits demanant igualtat i jus-

tícia, el portaveu de la mobilització 

lamentava que "la comunitat mu-

sulmana de Mollet ha patit vuit 

anys d'opressió administrativa 

en silenci" i per això ara han decidit 

"sortir al carrer per denunciar la 

injustícia provocada per l'alcal-

de". Amb un discurs molt contrari al 

govern local, però sovint focalitzat 

en la figura del batlle, exigien no ser 

tractats "com a ciutadans de sego-

na". "Si som iguals en deures i en 

pagar impostos, també hem de 

ser iguals en drets", deien alhora 

que lamentaven que han hagut de 

seguir pagant els impostos del lo-

cal malgrat tenir-hi prohibit l'accés. 

"Venim a la porta de l'alcalde a in-

formar-li dels danys econòmics, 

morals i materials que va causar 

la seva decisió política injusta", 

hi afegien, alhora que refermaven: 

"Fa 26 anys que la comunitat mu-

sulmana som a Mollet i mai hem 

comès cap infracció". Al Huda ha 

anunciat noves concentracions en 

els propers dies.

Denúncia del PSC
Davant les concentracions, la pri-

mera secretària del PSC de Mollet, 

Mireia Dionisio, ha denunciat el 

que considera "violència verbal i 

pressions" contra l'alcalde, Josep 

Monràs. La primera secretària dels 

socialistes molletans, en nom propi 

i de l'executiva local del partit, ha as-

segurat que "hi ha línies vermelles 

que en democràcia mai s'haurien 

de traspassar", diu Dionisio, qui 

transmet el "més sincer escalf" 

a l'alcalde i a la seva família. La so-

cialista opina que s'estan "atrope-

llant" els drets de l'alcalde amb les 

manifestacions davant de casa seva 

per part d'un "grup de persones 

exaltades per cridar-lo i insul-

tar-lo. Això és intolerable".

La socialista qualifica aquestes 

actituds de "violentes i antide-

mocràtiques" i acusa el grup de 

persones de "coaccionar l'alcalde 

perquè se salti la llei en benefici 

d'ells". "No cedirem a cap tipus de 

xantatge ni pressió", assegura.

Dionisio demana a la resta de 

forces polítiques "unió" per frenar 

aquest tipus d'actituds i reclama 

al col·lectiu que "busquin una al-

tra manera més democràtica i 

menys violenta de defensar els 

seus interessos, perquè no tenen 

cap legimitat per causar el dolor 

que estan provocant a una famí-

lia", conclou.

Reacció de l'oposició
En aquest sentit, Ara Mollet ERC, 

Mollet en Comú i Cs han reaccionat 

davant les concentracions al domi-

cili de Monràs, que no veuen amb 

bons ulls. La portaveu d'Ara Mollet, 

Marta Vilaret, afirma que "és tras-

passar una línia de privacitat que 

CONVIVÈNCIA EL COL·LECTIU MUSULMÀ MANTÉ LES CONCENTRACIONS DAVANT EL DOMICILI DE L'ALCALDE EN PROTESTA PER LA DENEGACIÓ D'OBERTURA DEL SEU LOCAL

El conflicte amb 
Al Huda es tensa  

RESTAURACIÓ FIDEDIGNA L'agulla és la mateixa de la del rellotge original

aj.parets

Els principals grups a l'oposició a l'Ajun-

tament de Mollet han reclamat al govern 

local que obri un diàleg i doni alternati-

ves a la comunitat musulmana. La porta-

veu d'Ara Mollet ERC MES, Marta Vilaret, 

responsabilitza el govern local de la si-

tuació de tensió que es viu aquests dies. 

"Quan no es donen alternatives i no es 
resol un problema després de tants 
anys, entenem la impotència del col·
lectiu", diu la regidora, qui recorda que 

els membres d'Al Huda "no han pogut ni 
entrar en un local que és propietat seva 
en tots aquests anys".

La regidora no comparteix l'argument 

de l'Ajuntament per denegar la llicència 

d'obertura del local com a centre cul-

tural. "Si com a centre de culte no està 
permès és normal que vulguin obrir el 
local amb un altre ús com el de centre 
cultural, pensar que no el faran ser·
vir de centre cultural és prejutjar", diu 

Vilaret. "En tot cas, si després es de·
tecta que s'està fent un ús no adequat 

que s'actuï i es prenguin mesures, 
però no abans", apunta. Vilaret creu 

que "no donar sortida a la possibilitat 
de fer servir el local genera problemes 
de convivència. L'Ajuntament ha de 
ser capaç de resoldre·ho".

Solució al POUM
Per la seva part, Mollet en Comú ha de-

manat que el nou Pla d'Ordenació Urbana 

Municipal, que s'està tramitant, permeti 

l'ús religiós a locals situats a blocs plurifa-

miliars reculats, una mesura que, segons 

els comuns, permetria la reobertura del 

local d'Al Huda i que donaria una solució 

al conflicte. Els comuns creuen que amb 

la tramitació del nou planejament urba-

nístic de la ciutat, hi havia l’oportunitat 

de trobar una sortida a aquesta situació, 

però "no ha estat així, sinó que el POUM 
reforça el problema". En aquest sentit, 

des de Mollet En Comú s’ha presentat 

dins el paquet d’al·legacions al POUM, 

una relativa als equipaments, i en concret 

als usos religiosos, que demana que "cal 
garantir que la Llei 16/2009 i el Decret 
94/2010 de centres de culte es puguin 
desenvolupar a Mollet sense restricci·
ons que comportin una vulneració a la 
llibertat de culte, com dissortadament 
ha succeït anteriorment a la nostra ciu·
tat", diuen. Així doncs, com a solució de-

manen que se suprimeixi la restricció d’ús 

religiós de l’article 81.3 de les Normes 

Urbanístiques, "que no l’admet en blocs 
plurifamiliars reculats”. "No es tracta 
de cap defensa de la religió, però sí dels 
drets que la normativa catalana atorga 
i estableix en aquest sentit", asseguren.

Mentre Mollet en Comú espera la 

resposta a aquesta qüestió per part de 

l’equip redactor del POUM, la formació 

emplaça les parts al "diàleg". La formació 

lamenta que el conflicte per la ubicació 

del centre de culte al barri de l’estació de 

França porti "anys enquistat i no s’hagi 
fet cap pas des del govern municipal per 
trobar una solució", consideren.  

L'oposició demana a l'equip de govern  
diàleg i que es proposin alternatives

PARETS. L’Ajuntament ha recons-

truït el rellotge de sol de la Marine-

ta, d'un segle d'antiguitat, que ha-

via quedat malmès amb les obres 

de restauració que es van fer de 

la casa. L’artista paretà, Iris Paris, 

ha reconstruït el rellotge a partir 

d’una fotografia antiga de l’any 

1924 de l’arxiu Sagarra i Torrents 

dipositat a l’Arxiu Històric de la 

Ciutat de Barcelona. La recons-

trucció del rellotge, amb una mida 

de 2,16 x 1,66 metres, ha tingut un 

cost de 2.700 euros. S’ha fet amb 

la tècnica d’esgrafiat ornamental, 

utilitzant calç apagada. La recupe-

ració del rellotge és fidedigna, ja 

que l’agulla original mai s’havia to-

cat i això ha permès poder conser-

var-lo en la seva totalitat i marcant 

les hores. 

“Hem tingut la sort que l’artis-

ta local Iris Paris ha volgut fer-

se càrrec de la restauració i ho 

ha fet amb molta cura i detall”, 

explica la regidora de Patrimoni 

Cultural, Rosa Martí, qui destaca 

la importància de recuperar ele-

ments del patrimoni local.  

La Marineta de Parets 
recupera el rellotge de sol

PATRIMONI  L'ARTISTA LOCAL IRIS PARIS S'HA FET CÀRREC DE LA RESTAURACIÓ 

s.c.

CONCENTRACIONS Al Huda ja ha anunciat que mantindrà les manifestacions davant la casa de l'alcalde

no s'hauria de traspassar". "Sem-

pre que hi hagi atacs d'aquest ti-

pus estarem al seu costat, però no 

compartim la gestió que ha fet el 

govern en aquest conflicte". Per la 

seva part, els comuns volen deixar 

clar que no donen suport a les con-

centracions, però critiquen el que 

consideren un "ús electoralista i 

irresponsable" de la qüestió per 

part del govern local, que "manté 

un posicionament tancat i no di-

alogant, que malmet la convivèn-

cia i estableix diferències entre 

ciutadans", opinen. Al seu torn, el 

regidor de Cs, Iván Garrido, conside-

ra "inacceptables" les concentraci-

ons que, al seu entendre, volen "in-

timidar" i insta el col·lectiu a acudir 

a la justícia si considera que els seus 

drets han estat vulnerats.  s.c./l.o.

Al Huda denuncia els danys 
econòmics, morals i material

de la decisió "injusta" de 
denegar el canvi d'ús del local
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Més volum de feina a les farmàcies 
amb la notificació de positius Covid
BAIX VALLÊS. Les farmàcies adheri-

des per realitzar Tests Antígens 

Ràpids (TAR) han incrementat, 

aquesta darrera setmana, el volum 

de feina habitual. La possibilitat 

que les persones els puguin notifi-

car el seu test positiu fet a casa ha 

provocat trucades constants als 

establiments i en més d'una ocasió, 

la saturació del sistema amb el qual 

s'introdueixen les dades. A aquesta 

tasca extra s'ha sumat aquesta set-

mana l'allau de testos prescrits per 

als escolars amb positius a l'aula, 

després del seu retorn a les classes. 

"Hem tingut moltes trucades 

i a més a més avui –dimecres–

introduir les dades ens està 

costant. El sistema està com-

pletament col·lapsat", explicava 

Salvador Rovirosa, de la farmàcia 

Rovirosa de Mollet."Ara mateix és 

una bogeria contínua. Tot això 

és un temps que nosaltres hem 

de dedicar a cada persona. Em 

sembla que va ser abans-d'ahir 

que en vam fer més de 30", apun-

tava la Margarita Amadó, titular de 

la Farmàcia Amadó de Mollet.

Des de les farmàcies recorden 

que si una persona es fa un test a 

casa i dona positiu per Covid, pot 

trucar per notificar el seu resultat a 

una de les farmàcies adherides per 

realitzar TAR supervisats i comuni-

car positius i ha de fer la quarante-

na reglamentària, però que en cap 

cas ha d'acudir a la farmàcia per fer 

aquest tràmit. Així mateix, tampoc 

ha d'anar a la farmàcia a fer-se la 

prova si presenta símptomes com-

patibles amb la Covid-19.

Actualment, a banda de vendre 

tests i notificar els positius de per-

sones que s'han fet la prova a casa, 

a les farmàcies es fan tests a perso-

nes que de forma particular volen 

saber si estan infectades. Així ma-

teix, també es fan testos a persones 

que ho tenen pautat directament a 

la recepta electrònica. 

El govern limita el preu dels tests
La Comissió Interministerial de 

Preus dels Medicaments ha fixat en 

2,94 euros el preu màxim de venda 

de tests d'antígens a les farmàcies. 

Ho va anunciar dijous la ministra 

de Sanitat, Carolina Darias. Dari-

as va defensar que l'objectiu de la 

mesura és que les proves d'auto-

diagnòstic tinguin un preu "el més 

assequible possible mantenint 

l'equilibri necessari perquè es-

tiguin disponibles". La mesura 

entrarà en vigor dissabte. 

CORONAVIRUS A AQUESTA TASCA EXTRA S'HA SUMAT L'ALLAU DE TESTS PRESCRITS PER ALS ESCOLARS AMB POSITIUS A L'AULA

2,94 EUROS  És el preu màxim que podran costar els test segons el Govern

acn

EL RISC DE REBROT BAIXA AL BAIX VALLÈS DESPRÉS DE SETMANES A L'ALÇA

Més de 40 pacients ingressats 
per coronavirus a l'Hospital
BAIX VALLÈS. Els efectes de la sisena onada de 

la Covid continuen a l'alça al Baix Vallès pel 

que fa a les dades hospitalàries. Dimecres la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM) notificava 

que l'Hospital de Mollet tenia 46 persones 

ingressades amb coronavirus, una vintena 

més respecte a les de la setmana passada. 

Pel que fa a la xifra d'altes, el centre sani-

tari informava que n'havia donat 22. Mentre 

que havia patit dues defuncions per la ma-

laltia. Amb tot, el nombre de morts era infe-

rior al de la setmana passada quan se'n van 

registrar un total de sis. 

Malgrat aquest increment de la pressió 

hospitalària, el territori ha començat a re-

gistrar una millora de la situació epidemi-

ològica. Segons dades de la Generalitat, el 

risc de rebrot en el Baix Vallès se situa en 

4.810 punts (200 punts per sota de la setma-

na passada). També baixa la Rt (velocitat de 

transmissió del virus), que passa de l'1,75 a 

l'1,11. 

RESTRICCIONS

El Govern no preveu 
allargar el toc de queda
Aquesta setmana, la portaveu de l'execu-

tiu català, Patricia Plaja, ha explicat que les 

xifres de contagis continuen sent desorbi-

tades, especialment per la incidència de la 

variant òmicron, però ha apuntat que s'ob-

serva una desceleració i indicis d'una futu-

ra millora. Si aquests indicis es confirmen, 

el Govern preveu no plantejar prorrogar el 

confinament nocturn vigent a partir del dia 

21 de gener. 

VACUNACIÓ

El CAP Plana Lledó deixa 
de ser punt per vacunar
Salut reorganitza a partir del proper dilluns 

la campanya de vacunació contra la Covid al 

Vallès Oriental, una reorganització que eli-

mina el CAP de Plana Lledó de Mollet com a 

punt de vacunació poblacional. A partir del 

17 de gener, Salut reobre el Palau d’Esports 

de Granollers per vacunar la població adulta 

i els infants. D'altra banda, la Comissió de Sa-

lut Pública ha aprovat obrir la tercera dosi a 

les persones d'entre 18 i 39 anys. 

24/12 Eiden Murillo Martínez (Mollet)

27/12 Aidara Herrera Xicola (Mollet)

28/12 Enrique Pillasagua Chiriboga (Mollet)

29/12 Mara Lledó Garcia (Mollet)

04/01 Valeria Rincon Abderraman (Mollet)

07/01 Milan Omar Melgarejo (Mollet) 

Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

05/01 Maria del Mar Iglesias Casas 77 anys

05/01 Faustina Rosas Martínez 91 anys

06/01 Rosa Torrents Colomé 94 anys

08/01 Maria Luisa Latre Valero 84 anys

08/01 Carmen Mumbru Feliu 85 anys

09/01 Maria Espi Vidal 93 anys

09/01 Jose Diaz Pérez 71 anys

10/07 MónicaLorente Legaz 91 anys

PARETS DEL VALLÈS

09/01 Elisa Escarabajal Jimenez 74 anys

MARTORELLES

04/01 Miguel González Sancho 84 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 991 

CONSULTORI

Quan una persona mor sense deixar cons-
tància de com es distribuiran els seus béns, 
la llei serà l’encarregada de determinar-ho.

Les herències a Catalunya es regeixen sota 
l’estipulat en l’article 442-1 del Codi Civil de 
Catalunya, que estableix un ordre:
1. Descendents: en el cas que aquests no 
poguessin heretar, ja sigui perquè han mort, 
o perquè un jutge els ha declarat absents 
o indignes, seran els seus descendents els 
que encapçalin l’ordre hereditari, també en 
cas de renúncia. En qualsevol cas, el dret 
del vidu o la vídua a l’usdefruit universal de 
l’herència es mantindria. 
2. Cònjuge o parella de fet: si el difunt mor 
sense haver deixat descendents, el cònjuge 
vidu o la parella de fet del difunt passa a ser 
l’hereu. Si en el moment de la defunció el 
causant es trobava en tràmits de separació 
o divorci, la persona vídua o parella de fet 
perdria el seu dret. D’altra banda, els pares 
conservarien el dret a legítima.
3. Ascendents de primer grau: si el difunt 
mor sense descendents i sense cònjuge o 
parella de fet, els hereus passen a ser els 

seus pares a parts iguals. Si només queda 
un amb vida, aquest serà el que hereti tot 
el patrimoni.
4. Ascendents de segon i tercer grau: una 
vegada descartats els descendents (fills i 
nets), cònjuge o parella de fet, i, a més, si 
no existeixen ascendents de primer grau 
(pares), l’herència recau en mans dels avis 
(ascendents de segon grau) o besavis (as-
cendents de tercer grau) del mort.
5. Parents col·laterals fins a quart grau: si 
s’han conclòs les línies d’ascendents i des-
cendents i no s’han trobat hereus capaços 
d’acceptar l’herència, s’acudeix a la línia de 
parents col·laterals del mort, és a dir, ger-
mans, nebots, oncles i cosins germans.
6. Generalitat de Catalunya: en el cas que no 
es trobin familiars dins de l’ordre de succes-
sió hereta la Generalitat.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El repartiment d’una herència 
sense testament
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Mor Josep Gillué, 
president de 
l'entitat veïnal 
de Col·legis Nous

MOLLET DEL VALLÈS.  El passat 30 de 

desembre de 2021 es va celebrar 

la cerimònia de comiat de Josep 

Gillué, president de l'Associació 

de Veïns de Col·legis Nous –antiga-

ment s'anomenava Rosaleda-Can 

Gomà. A més d'estar durant molts 

anys al capdavant de l'entitat del 

barri, Gillué també formava part 

de la Federació d'AV de Mollet.  

El paper de les ciutats en el futur 

davant la necessitat d’abordar nous 

reptes socials i econòmics és la idea 

sobre la qual reflexionarà el cicle de 

conferències Diàlegs per a la trans-

formació de les ciutats, una sèrie de 

ponències organitzades per l'Ajun-

tament de Mollet, que es faran en-

tre gener i març en streaming i a 

través de YouTube. Les jornades 

comptaran amb la participació de 

persones expertes amb perfils di-

ferents. S’iniciaran dilluns 17 de 

gener a les 19 h amb la presentació 

del cicle, amb l’alcalde Mollet, Josep 

Monràs, i l’exalcalde de Barcelona 

Jordi Hereu com a ponents.

Les següents quatre sessions tin-

dran per títol Ciutats democràti-

ques i governs transparents, Cap a la 

recuperació econòmica en temps de 

pandèmia, L’agenda social per a una 

recuperació justa i inclusiva i Mobi-

litat sostenible, espai urbà i salut.   

OBITUARI  

JOSEP GILLUÉ

GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.

A judici, Brian Bartés, el 
molletà acusat per les 
protestes de l'1-O 

El futur de les ciutats, a debat

MOLLET.  El pròxim dimarts 18 de 

gener l'Audiència de Barcelona 

jutjarà Brian Bartés, el molletà 

acusat per la seva participació en 

els aldarulls que van tenir lloc al 

Camp Nou, arran de la convocatò-

ria de Tsunami Democràtic, el de-

sembre del 2019.

El jove s'enfrontarà a una acu-

sació d’atemptat contra l’autoritat 

i de lesions per part de la Fiscalia, 

que demana per ell dos anys de 

presó. A més d'aquests càrrecs, la 

Generalitat de Catalunya també 

reclamava una imputació per de-

sordres públics, que comporta una 

pena de 15 mesos, però finalment 

l'agent dels Mossos d'Esquadra 

implicat va optar per contractar 

un advocat privat. 

Amb tot, l'advocada d'Alerta So-

lidària que defensa Bartés, Norma 

Pedemonte, denuncia que la Gene-

ralitat no ha arribat a retirar for-

malment la seva acusació.

Aquest no serà l'únic judici al 

que s'haurà d'enfrontar Bartés. 

El dia 12 de maig serà jutjat tam-

bé per la seva participació en les 

protestes en contra del Consell de 

Ministres del desembre de 2018 a 

Barcelona. Per aquest cas, el jove 

s'enfronta a una pena de sis anys 

de presó. 

Nova citació en ple carrer 
Precisament, la data d'aquest se-

gon judici Bartés la conexia aquest 

dilluns davant l'Audiència de Bar-

celona, on el molletà juntament 

amb el seu grup de suport havien 

convocat una roda de premsa per 

informar als mitjans de comunica-

ció sobre la defensa en el primer 

judici. "Acaben de sortir i li han 

donat la data del judici com si 

fos un fugat, com si no tingués 

domicili o com si no sabessin on 

trobar-lo", criticava l'advocada, 

convençuda que es tractava d'una 

"intimidació en tota regla" a vuit 

dies del primer judici. 

TRIBUNALS  S'ENFRONTA A UNA PENA DE 9 ANYS DE PRESÓ DIVULGACIÓ  'DIÀLEG PER A LA TRANSFORMACIÓ DE LES CIUTATS'
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L’expert respon

Viduïtat a les parelles de fet: 
importants novetats

Milers de persones, majoritàri-
ament dones, han patit una si-
tuació d’enorme perjudici com 
a conseqüència dels diferents 
requisits exigits per accedir a la 
pensió de viduïtat en el cas de 
les parelles de fet respecte els 
matrimonis legalment consti-
tuïts. Davant la circumstància 
de mort de la parella, moltes 
d’aquestes persones han vist de-
negada en el passat la sol·licitud 
d’accés a la pensió de viduïtat 
pel fet de no satisfer alguns dels 
requeriments establerts per la 
legislació fins ara vigent com és 
el fet de no poder acreditar el 
registre formal de la parella du-
rant els períodes mínims o, es-
pecialment, l’exigència de que hi 
hagués dependència econòmica 
del membre supervivent de la 
parella respecte la persona fi-
nada. Un requisit que es traduïa 
en la denegació de la sol·licitud 
si en el moment de la defunció 
els ingressos de la persona eren 
iguals o superiors als de la seva 
parella morta, fins i tot quan 
aquesta era una situació cir-
cumstancial derivada, per exem-
ple, de la pèrdua de l’ocupació.

Tal i com des de Col·lectiu Ron-
da hem denunciat en reitera-
des ocasions, aquesta regu-
lació de l’accés a la pensió de 
viduïtat en les parelles de fet 
suposava un intolerable ele-
ment de discriminació que es 
feia especialment punyent si 
atenem a la situació dels fills 
o filles menors de la parella. 
Efectivament, la pèrdua de po-
der adquisitiu que comporta 
la defunció d’un membre de 
la unitat familiar no es veia 
compensada amb la pensió 
de viduïtat com succeïa amb 
els matrimonis (on no s’exigeix 
dependència econòmica) afec-
tant el benestar d’aquests nens 
i nenes i, per tant, incomplint 
amb el deure de protecció de 
l’Estat vers l’interès superior 
dels menors.

El passat 29 de desembre, 
però, va entrar en vigor la nova 
Llei 21/2021 que incorpora un 
ampli ventall de mesures per 
pal·liar la situació de vulnera-
bilitat abans descrita, apropant 
significativament la regulació 
de l’accés a la pensió de viduï-
tat en l’àmbit de les parelles de 
fet a la normativa més garan-
tista que regeix en el cas dels 
matrimonis. Entre les novetats 
que aporta la Llei trobem la cre-
ació d’una pensió temporal per 
aquells casos en què la mort 
es produeixi quan no s’acrediti 
una convivència estable d’al-
menys 5 anys i no hi hagi fills 
comuns o la possibilitat d’acce-
dir a la viduïtat quan la parella 
hagués estat dissolta prèvia-
ment però s’hagués regulat una 
pensió compensatòria. Però, 
sens dubte, les principals me-
sures aprovades són la supres-
sió del requisit de dependència 
econòmica per accedir a la pen-
sió de viduïtat i l’establiment 
d’un període extraordinari de 
12 mesos (tot 2022) per tornar 
a demanar-la si en el passat 
se’ns va denegar o no vam pre-
sentar la nostra sol·licitud pre-
cisament pel fet de no complir 
amb aquesta exigència de tenir 
menors ingressos.

Una gran notícia per a moltes 
dones que han patit injusta-
ment i una Llei que, tot i que 
encara incompleta, contribueix 
a redreçar i corregir aquesta 
intolerable situació. En aquest 
enllaç teniu tota la informació

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

Marta Vilaret es perfila com a 
candidata d'ERC a Mollet el 2023 
MOLLET. Marta Vilaret podria ser la 

candidata d'Ara Mollet ERC a l'Al-

caldia de Mollet en les eleccions 

municipals previstes per al 2023. 

La formació ha convocat aquest 

dissabte l'assemblea per triar el 

seu cap de llista per als propers co-

micis locals.

Al tancament d'aquesta edició, 

només s'havia presentat una can-

didatura a la votació. L'executiva 

no vol avançar el nom de qui en-

capçala aquesta única candida-

tura presentada "fins que no es 

tanqui el procés de validació de 

candidatures i es faci públic en 

la mateixa Assemblea", diuen. 

Amb tot, fonts consultades per 

SomMollet apunten que Vilaret es 

perfilaria com la persona proposa-

da per ser la candidata d'Ara Mo-

llet el 2023, en substitució d'Ori-

ol López Mayolas. Des del 2011, 

Vilaret ha ocupat el número 2 de 

la llista d'Ara Mollet ERC i des del 

mateix any és regidora a l'oposició 

al Consistori molletà.

Dissabte a les 11 h està convo-

cada l'assemblea en què s'haurà 

de votar qui encapçalarà la llista 

electoral. A l'assemblea estan con-

vocats tant militants com simpa-

titzants i amics i se celebrarà en 

format híbrid: una part dels con-

vocats hi participaran de manera 

presencial a la seu d'Ara Mollet al 

carrer Marià Fortuny i l'altra part 

ho farà telemàticament. 

POLÍTICA L'ACTUAL REGIDORA SUBSTITUÏRIA ORIOL LÓPEZ COM A CAP DE LLISTA DE LA FORMACIÓ

CÀRRECS ULLÉS SUBSTITUEIX LUISMA PINTOR, QUI VA RENUNCIAR A L'ACTA DE REGIDOR EL SETEMBRE

INSTITUCIONAL  EL PLE APROVA PER UNANIMITAT EL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

L'Ajuntament de Santa Maria regula 

la celebració de consultes populars
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 

L'Ajuntament de Santa Maria de 

Martorelles ha aprovat el nou Re-

glament Orgànic Municipal (ROM), 

un document que regula l'organit-

zació i funcionament dels òrgans 

de l'Ajuntament i els drets d’infor-

mació i de participació ciutadana 

en els assumptes municipals.

El document, que té com a ob-

jectiu millorar la transparència i la 

participació ciutadana, regula entre 

altres la participació del veïnat en 

els plens municipals. Així, segons el 

ROM, els ciutadans que ho sol·licitin 

podran intervenir en un punt con-

cret de l'ordre del dia de la sessió. 

També s'habilita un espai de precs 

i preguntes per al públic assistent al 

ple, un cop tancada la sessió.

Un altre mecanisme que preveu 

el nou reglament és la consulta 

popular que pot ser proposada 

per ciutadans o per grups muni-

cipals. En el cas que siguin els re-

gidors, caldrà que hi donin suport 

dos grups que sumats representin 

una majoria absoluta al Ple. En el 

cas que ho presenti el veïnat, cal-

drà un nombre de veïns i veïnes 

majors d’edat i censats al padró 

municipal equivalents al 20% dels 

habitants. El Ple haurà d'acordar, 

per majoria absoluta, la celebració 

de la consulta.

El ROM també introdueix com 

a novetat la regulació dels plens 

telemàtics i de la participació tele-

màtica de regidors en formats de 

sessions semipresencials.

Un document consensuat
Segons explicava l'alcalde, Rodolf 

Casas, durant el ple del 23 de de-

sembre, que va servir per aprovar 

el text, "ens hem fet una normati-

va més nostra, un document que 

serveix per saber com funciona 

l'entramat municipal i que ens 

encaixa a tots tres", en referència 

al consens entre Fem Santa Maria, 

Santa Maria en Comú i ERC, que van 

aprovar el ROM per unanimitat.

El ROM, però, deixa pendents 

la regulació per a la creació de la 

figura d'un síndic municipal i del 

voluntariat d'actes municipals.  

Francesc Ullés Mompel, nou 

regidor d'ERC a Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 

Francesc Ullés Mompel és el nou 

regidor del grup municipal d'ERC 

a l'Ajuntament de Santa Maria 

de Martorelles, en substitució de 

Luisma Pintor, qui va renunciar al 

càrrec al setembre. 

Ullés, que era el tercer suplent 

de la llista que va presentar ERC a 

les eleccions del maig del 2019, va 

prendre possessió del càrrec en el 

ple extraordinari celebrat el passat 

mes de desembre. El regidor és el 

responsable de les àrees de govern 

de Comunicació, Educació, Sanitat i 

Salut i Atenció a les persones.

En l'àmbit laboral, Ullés, de 59 

anys d'edat, treballa com a cap de 

compres a una empresa de packa-

ging des de fa més de 35 anys. 

arxiu

MARTA VILARET

f.u.

FRANCESC ULLÉS
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OPINIÓ

A Catalunya fa dies que el nombre de contagis confirmats ha batut rècords 

i que la nova variant de la Covid-19 s'ha mostrat més encomanadissa, 

per la qual cosa ha tornat la pressió assistencial als centres sanitaris. 

També és veritat que, davant les trobades nadalenques, la ciutadania s'ha 

fet més proves que mai –ho demostra els testos d'antígens esgotats a 

les farmàcies– i que l'òmicron té un índex de mortalitat molt inferior a la 

Covid-19. Malgrat tot, alguns discursos que comparaven la situació actual 

amb la de 2020 –sense tenir en compte l'efecte positiu de les vacunes ni 

la menor gravetat de la soca més estesa actualment– han produït l'efecte 

contrari al desitjat; és a dir, que els centres d'atenció primària i les urgències 

es col·lapsin de persones espantades amb símptomes lleus que, amb 

una informació més ponderada, s'haguessin quedat a casa, com quan 

fa tres anys passaven un refredat. No es tracta de menystenir la gravetat 

d'alguns casos i és evident que cal demanar prudència i responsabilitat a la 

ciutadania, però també cal transmetre la informació amb claredat i confiar 

en el sentit comú. Alertar dels riscos, no alarmar.

ALERTAR, NO ALARMAR

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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a Marineta de Parets tenia un rellotge 
de sol que es va fer durant les obres 
de restauració de la casa als anys 20 
del segle passat. Una restauració es-

pectacular portada a terme per l’arquitecte 
Josep Goday, qui va introduir a l’obra llindars 
a les finestres provinents de les cases que en 
aquells moments s’estaven enderrocant a Bar-
celona. Les finestres de la Marineta són gòti-
ques d’època, provinents dels enderrocs de les 
cases i palaus de la Via Laietana. 

Hi ha algunes fotografies de quan s’estava 
fent el rellotge i una posterior de l’any 1924 de 
l’arxiu Sagarra i Torrents on s’aprecia bé la to-
talitat del rellotge. Aquesta fotografia junt amb 
altres dades ens n'han permès la reconstrucció.

En una conversa ja fa anys amb la propietà-
ria de la masia i última descendent que portava 
el nom Damm, la senyora Bosch Damm, ens va 
dir que aquest rellotge l’havia fet el Ros Fuster 
d’Alella, família que té una casa pràcticament 
igual que la Marineta a Alella. La senyora 
Bosch recordava de memòria la llegenda que 
hi havia escrita en el rellotge: “Mentrestant jo 
vaig senyalant la teva vida es va acabant”. Això 
ens va ajudar a confirmar el que es veia a partir 
de la fotografia abans esmentada.

La reconstrucció del rellotge, s’ha fet mit-
jançant la tècnica d’esgrafiat ornamental 
utilitzant calç apagada. És una tècnica que 
requereix precisió, a grans trets podríem dir 
que s’estén sobre la paret una o més capes 
de calç, sorra de marbre i tinta, en aquest cas 
vermellosa, es deixa assecar i, posteriorment, 
una altra o més capes de morter de calç. Quan 

Rellotge de sol a La Marineta

L

ROSA
MARTÍ I CONILL

Regidora de Sumem Esquerres 
a l'Ajuntament de Parets

està sec s’aplica a sobre la plantilla del rellot-
ge i amb un estilet es retalla el dibuix fins que 
apareix el color de sota. Les seves mides són  
2,16 metres per 1,66 i el seu cost ha sigut de 
2.700 euros. L’agulla s’havia conservat i no 
havia patit cap canvi, és a dir que el rellot-
ge segueix assenyalant les hores solars amb 
precisió.

L’artista Iris Paris ha sigut l’encarregat 
d’aquesta reconstrucció i el resultat és es-
pectacular, ha quedat molt bonic. L’Iris és un 
gran artista que coneix moltes tècniques que 
li permeten treballar en diferents camps, tot 
i que ell es dedica principalment a la pintura.

Aquesta feina de recuperació del nostre 
patrimoni és fonamental per traslladar a les 
generacions futures el que ens havien deixat 
els que ens han precedit.

A Parets igual que en molts altres pobles 
n’hi ha molts de rellotges de sol, avui alguns 
perduts, és una llàstima. Per exemple a Can 
Serra n’hi ha un, però el seu estat és tan pre-
cari que segurament seria molt difícil recu-
perar-lo. La Societat Catalana de Gnomònica 
es dedica a la recuperació, recopilació i difu-
sió dels rellotges de sol a Catalunya, fan una 
bona feina, i el rellotge de la Marineta està re-
cuperat i en forma per aguantar forces anys. 

A poc a poc el nostre patrimoni va lluint 
com ho havia fet en altres moments, estem 
contents.

Bústia

Línies vermelles en el cas Al Huda

Hi ha línies vermelles que en democràcia 
mai s'haurien de traspassar i és per això 
que vull enviar a l'alcalde i a tota la seva 
família, en el meu nom i de tot el PSC de 
Mollet, el nostre més sincer escalf i suport 
davant la violència verbal i pressions que 
està patint davant del seu domicili particu-
lar.
No podem ni volem callar davant l'atrope-
llament dels drets que està patint el nostre 
company i alcalde Josep Monràs i la seva 
família per part d'un grup de persones 
exaltades que van a casa seva, al seu domi-
cili particular on conviu amb la seva dona 
i els seus fills, a cridar-lo i insultar-lo. Això 

és intolerable.
Qualsevol persona pot discrepar o no com-
partir una decisió, és legítim en democrà-
cia. Però això no pot ser l'excusa per justifi-
car actituds violentes i antidemocràtiques. 
I encara menys en aquest cas quan el que 
vol aquest grup de persones d'una entitat 
religiona és "coaccionar" a l'alcalde perquè 
se salti la llei en benefici d'ells. Ja els aviso, 
per la nostra manera de ser i entendre la 
política i una societat democràtica, no ce-
direm a cap tipus de xantatge ni pressió.
Espero que totes les forces democràtiques 
ens sumem per frenar aquest tipus d'acti-

Els científics admeten el seu no 

saber sobre el nou virus i les seves

noves variants i només això pot 

permetre avançar en el coneixement

La feina de recuperació del 

patrimoni és fonamental per 

traslladar a les generacions 

futures el que ens havien deixat

els que ens han precedit

Continua a la pàgina següent

stem acostumats a les certeses. 
Les busquem perquè ens donen 
seguretat. Són els punts de re-
ferència entre els quals ens mo-
vem i a vegades ens hi agafem 

com si ens hi anés la vida. Sense ser consci-
ents que potser seran només certeses pas-
satgeres o relatives o simplement aquelles 
idees que per diferents motius hem escollit 
donar per bones. Ens construïm la realitat 
que escollim, perquè se’ns mostra i ens con-
venç o potser perquè ens convé i ens obli-
dem de dubtar, dubtar incomoda, de qües-
tionar-nos i si ens qüestionen ens molesta.

La realitat pot tenir moltes possibilitats, 
depenent del punt des d’on es mira i si ens 
focalitzem només en un defensant-lo amb 
dents i ungles pot passar que defensem 
una evidència obsoleta i fins i tot ridícula. 
Fins i tot aquelles veritats mostrades pel 
mètode científic en un moment donat po-
den en canviar en controlar una variable 
que abans no s’havia observat i que capgira 
un resultat. Acceptar això pot ser difícil a 
vegades i portar els ignorants a titllar d’ig-
norants als savis. Però no oblidem que diu 
la saviesa popular que rectificar és de savis.

També es diu que saber és poder. Potser 
per això als “poders” de qualsevol mena 
els pot costar tant d’admetre que no saben 
quan se’n dona el cas. Sense oblidar que al-

E

UN PETIT GRA DE SORRA

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

guns “no poderosos”, potser rosegats per 
l’enveja, consideraran el no saber dels “po-
ders” com una feblesa humiliant i l’oportu-
nitat per la crítica ferotge.

Ens movem en un temps d’incerteses 
que hem d’aprendre a tolerar per traspas-
sar-les el millor possible. Els científics ad-
meten el seu no saber sobre el nou virus i 
les seves noves variants i només això pot 
permetre avançar en el coneixement. Les 
persones que prenen les decisions per fre-
nar-lo han d’admetre que no saben si són 

les millors, tanmateix són les que han con-
siderat menys dolentes i explicar el perquè 
malgrat que es puguin equivocar. I si en 
això hi residís una actitud política la més 
honesta possible (i ho dic així per evitar 
parlar d’honestedat absoluta) el no saber 
no seria signe de feblesa sinó d’apertura 
de ment. I admetre-ho pot ser una  manera 
de no generar o reduir desconfiança i an-
goixa en la societat i d’aprendre a tolerar 
les incerteses que tenim a sobre. Però mal-
grat ser redundant, això sí, caldria partir 
de la major honestedat possible. Només un 
petit però potser important gra de sorra.
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Bústia

a poesia és vida i la vida poesia. 
Parets del Vallés ho ha procla·
mat i molt alt. Però ha quallat 
en l’ànima del poble? Se sent 
pels seus carrers el batec poè·

tic del seu cor? La fredor massa sovint és 
la resposta. És veritat que petits grups i pe·
tits moments la respiren. Existeix el desig, 
que l’any que acabem de començar, el foc 
poètic escalfi els carrers de la població pa·
retana. I es pot produir l’explosió coneixent 
la poesia que es crea a casa nostra i els i les 
poetes que l’escriuen. Conèixer i llegir els 
llibres de poesia és l’aliment. La lectura és 
font d’aigua que vivifica, només cal que la 
font ragi i dissortadament hi ha més fonts 
eixutes que no pas rajant. Una pregunta, 
gaudeix cada llar de Parets del Vallés de lli·
bres de poesia en la seva biblioteca, cas de 
tenir  biblioteca? I en aquesta biblioteca hi 
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ha el prestatge de poetes de casa? I potser 
la qüestió hauria de ser si cada llar té o no 
biblioteca. La cultura necessita aliment, 
i els llibres ho són. Però, un problema ho 
distorsiona, manca temps per poder llegir. 
I és una pena. En el fons, la culpa no és de 
la gent que no llegeix, és culpa de la man·
ca de treball per poder viure en dignitat. 
L’economia amb l’ajuda de la política és la 
gran culpable i principal perquè fa un do·
ble joc, enriqueix a uns pocs fent pobres a 
molts. Per exemple a Espanya 20 perso·
nes gaudeixen d’un patrimoni de 115.000 
milions mentre 14 milions estan en risc 
d’exclusió i les 60 persones més riques 
del món tenen tant de riquesa com la dels 
3.600 milions més pobres. Si volem que la 
humanitat visqui poèticament és urgent 
un canvi de model de convivència. Enca·
ra que sembli una quimera, el sentit poè·
tic pot garantir una convivència universal 
digna. I cal començar per casa.

tuds. Que ens unim per defensar que els 
nostres domicilis i les nostres famílies te·
nen dret a viure en pau perquè són perso·
nes anònimes i res tenen a veure amb les 
nostres responsabilitats públiques.
Demano a aquest col·lectiu que busquin 
una altra manera més democràtica i 
menys violenta de defensar els seus inte·
ressos, perquè no tenen cap legimitat per 
causar el dolor que estan provicant a una 
família.

mireia dionisio calé / Primera secretària del 
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Decisions compartides

Fa pocs dies hem conegut, a través d’un 
comunicat fet públic, que l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume s’ha desvincu·
lat de l’organització de la Cavalcada dels 
Reis d’Orient 2022 i ho ha fet després de 
no arribar a un acord amb l’Ajuntament de 
Parets.

La gent del cau sí que ha participat en el 
recorregut de la cavalcada i ho ha fet com 
una entitat més, com també Rodola, Ara 
Sarau o bé els Diables.

Certament que l’Agrupament Escola i 
Guia Sant Jaume es planti i es negui a lide·
rar l’organització de la cavalcada de Reis, 
a pocs dies de la seva celebració, no és una 
bona notícia.

La gent del cau havia organitzat la ca·
valcada paretana des del 1967, fa quasi 55 
anys, però ja des del 1965 i juntament amb 
els Patrullers i el grup Les Branques, de la 
Parròquia de Sant Esteve, van començar a 
fer les carrosses dels Reis d'Orient.

Casualitat o no, l’absència de l’agrupa·
ment s’ha traduït en una de les cavalcades 

menys lluïdes que ha tingut Parets en els 
darrers anys.

Ha estat una cavalcada on ha faltat bri·
llantor, il·lusió i on hem pogut comprovar 
com les carrosses dels tres reis d’Orient 
estan obsoletes i que   cal una inversió 
municipal per afrontar la seva renovació, 
en la mateixa línia que el Govern Plural va 
fer l’any passat amb l’adquisició de nous 
remolcs de propietat municipal.

Des d’Ara Parets ERC pensem que cal 
posar en valor tota la feina feta durant 
tants anys per l’Agrupament Escolta, un 
reconeixement al bon treball dels i les 
caps, els pares i mares, i els nens i nenes 
que sempre amb bona voluntat havien col·
laborat en aquesta activitat festiva.

En l’organització d’una cavalcada com 
la nostra cal que les decisions siguin com·
partides i més amb l’entitat que durant 
tants anys ha liderat l’organització. 

Cal recuperar l’esperit de l’entesa del 
pacte, que el 1998 van signar l’exalcalde 
Joan Seguer amb Joan Ferré, acord que va 
permetre la cessió d’ús de la masia de Can 
Jornet als escoltistes paretans. Resultat 
del diàleg entre les dues parts i d’un mutu 
reconeixement.

Aquesta sensibilitat també es va re·
flectir en la signatura de la renovació de 
l’acord, que el Govern Plural va tirar enda·
vant el setembre de 2019.

Pensem que hi ha temps per reconduir 
la situació i que els polítics hem de contri·
buir a donar un major protagonisme a les 
entitats, a escoltar·les i a tenir·les més en 
compte. 

De vegades a alguns se’ls oblida que 
hem estat escollits per servir als paretans 
i les paretanes i no pas a governar a base 
de decrets i imposicions.

grup municipal d'ara parets erc
parets del vallès

Ve de la pàgina anterior



dV, 14 GENER 202216

ESPORTS

La Concòrdia, eliminadaS'obren les inscripcions del Duatló del Circuit
El CD La Concòrdia va perdre la segona ronda 

de la Copa de la Reina i no podrà disputar la 

desitjada fase final. L'equip llagostenc va caure 

dissabte contra l'equip gallec del Marín Futsal, 

per 1 a 2 i va quedar eliminada. 

La 12a edició del Duatló del Circuit de Barcelona-Catalunya ja ha 

obert el període d'inscripcions. La cursa, que organitza el club 

Triatló Granollers, tindrà lloc el dissabte 5 de febrer. La prova es 

disputarà en la modalitat sprint amb una primera cursa a peu de 5 

km, després 19 km en bici i un últim tram de cursa a peu de 2 km. 

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

no disputarà el partit previst per 

dissabte contra el líder, el Sant 

Antoni Eivissa. Segons informa el 

club molletà, el conjunt de les Illes 

Balears va demanar dijous l'ajor-

nament per tenir quatre jugadors 

positius amb la Covid-19. De fet, 

l'equip d'Eivissa ja no va disputar 

la jornada passada contra el Me-

norca pel mateix protocol Covid. 

D'aquesta manera, el Mollet –

que tenia tots els jugadors a dis-

posició del tècnic Josep Maria 

Marsà– no podrà iniciar la segona 

volta de la Leb Plata i seguir de-

mostrant que és l'equip revelació 

d'aquesta temporada. 

Al tercer lloc de la Leb Plata
Recanvis Gaudí Mollet ha conver-

tit el Plana Lledó en un autèntic 

fortí a la Leb Plata, que li ha per-

mès pujar fins al tercer lloc de la 

Conferència Est. L'equip dirigit 

per Josep Maria Marsà va guanyar 

dissabte contra El Ventero, per 

88 a 79, i ha aconseguit acabar 

la primera volta del campionat 

en un meritori tercer lloc, amb 8 

victòries i 5 derrotes. Això sí, és 

un tercer lloc virtual perquè hi ha 

equips que encara arrosseguen 

partits ajornats. 

El conjunt molletà va impo-

sar-se clarament contra el pe-

núltim classificat i va aconseguir 

el cinquè triomf com a local. De 

BÀSQUET | Leb Plata ELS DE JOSEP MARIA MARSÀ TANQUEN LA PRIMERA VOLTA AMB 8 VICTÒRIES

Suspès el Recanvis Gaudí contra 

el Sant Antoni per protocol Covid
NÚRIA MELÉNDEZ / CB MOLLET

EN JOC  Marc Pagés en una acció de la victòria contra El Ventero

fet, tan sols ha perdut un partit 

aquesta temporada a la Leb Pla-

ta i va ser al partit del debut en 

la categoria a l'octubre contra 

l'Albacete després d'una pròrro-

ga. "Hem fet del Plana Lledó un 

fortí i és molt important. L'ob-

jectiu a principi de temporada 

era aconseguir 11 victòries i 

ja sumen 8. La temporada està 

sent més que bona", admet el 

president del club, Carlos Nuez.

D'altra banda, ha acabat la rela-

ció contractual amb Artem Yailo, 

que s'ha desvinculat després de 

fitxar en la tardor.  jl.r.b.

MOLLET / PARETS.  El FS Parets vol 

començar l'any nou amb un tri-

omf a la pista de l'antepenúltim 

classificat, el Badalona. L'equip 

dirigit per José Manuel Ibáñez va 

acomiadar el 2021 amb una ratxa 

de dues victòries seguides i neces-

sita imposar-se contra un rival, te-

òricament inferior, per no perdre 

pistonada amb les posicions d'as-

cens. El Parets ocupa el cinquè 

lloc, amb 19 punts, i està a cinc 

dels llocs d'ascens, que marquen 

els dos primers classificats, Ciutat 

de Mataró i Castellar. 

Derbi a la Copa
Al tancament del diari Som*, ahir 

dijous, el Parets visitava la pista 

de la UFS Mollet a la segona ronda 

de la Copa Catalunya. Els molle-

tans , que militen a la primera Ca-

talana, jugaran dissabte (19h) a la 

lliga contra l'Escola Pia Sabadell. 

El Mollet ocupa el 9è lloc, amb 

11 punts, i necessita guanyar per 

allunyar-se dels llocs de descens, 

que tan sols té un marge de quatre 

punts. De fet, els de David Sánchez 

encadenen una ratxa negativa de 

tres partits sense guanyar, amb 

dos derrotes i un empat. 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

El FS Parets visita 

la pista de  

l'antepenúltim

BADALONA - FS PARETS

Dissabte, 15 – 17 h Badalona

MOLLET.  L'Escola Sant Gervasi fe-

mení ha tancat la primera volta de 

la Primera Catalana al quart lloc, 

és a dir, en posicions de promoció 

d'ascens que li permetria passar 

a un dels tres grups de la Segona 

Fase del campionat. Les molleta-

nes tenen un balanç positiu de 6 

victòries i 5 derrotes, empatades 

amb el GEIEG B i el Sant Cugat Ne-

gre, que són cinquenes i sisenes, 

respectivament. 

L'equip molletà inicia dissabte 

la segona volta a la pista de l'Ar-

gentona, contra qui va perdre a  la 

primera volta per un ajustat 50 a 

51. El conjunt maresmenc és un 

rival directe per a la promoció 

d'ascens perquè ocupa el 7è lloc, 

amb cinc victòries. 

El masculí, ajorna el partit
L'Escola Sant Gervasi masculí, 

de la Copa Catalunya, ha ajornat 

el duel que habia de disputar el 

cap de setmana contra el Lliçà 

d'Amunt, que suposava el primer 

duel de la segona volta. L'equip de 

Toni Sáez ha endarrerit, de mutu 

acord amb l'altre conjunt vallesà, 

disputar el partit el pròxim dijous 

a la pista molletana (21 h). 

Primera Catalana

El femení del 

'Santger', en llocs 

de promoció

ARGENTONA- SANT GERVASI

Dissabte, 15 – 17.45 h Argentona
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gerard camp
MOLLET. Curro Fernández i Cata 
Sorín han guanyat la segona edi-
ció de l'Open Parella Escocesa a 
Bola 9, que va organitzar el cap de 
setmana L'Endroit. El tàndem va 
imposar-se en la final de diumen-
ge contra la parella formada pels 
molletans Juan Avellaneda i Jairo 
Cobo, per 7 a 1. El tercer lloc va ser 
per a la parella formada per Israel 
Rider i Cormi Marne, que va per-
dre a les semifinals contra els cam-
pions per 3 a 6, i els quarts, Genís 
Busquets i Àlex Sarrià.

Cal destacar l’altíssim nivell dels 
campions, els dos de categories 
Màster i la parella favorita per gua-
nyar el campionat. Curro Fernán-
dez, de Palau-solità i Plegamans, té 
en el seu palmarès un Campionat 
d’Espanya per equips, un de Cata-
lunya individual Júnior, un Open 
de Vitòria –considerat un dels més 
importants en l'àmbit estatal–, sis 
Lligues d’Amoba i un Open Cata-
lunya Popular de Primera. Cata 
Sorín, de Castellar del Vallès, té 

BILLAR SE CELEBRA UN TORNEIG DE PARELLA ESCOCESA AMB UN TOTAL DE 16 TÀNDEMS INSCRITS

Curro Fernández i Cata Sorín 
guanyen l'Open de L'Endroit 

MOLLET. El sènior femení del Mo-
llet HC visitarà la pista del cuer, el 
Tona, amb l'objectiu de fer oblidar 
la derrota de la jornada passada 
contra el segon classificat, el Vol-
tregà. Les molletanes van perdre 
el compromís contra les osonen-
ques per falta d'intensitat defensi-
va, que les va fer perdre per 1 a 3. 
De totes maneres, les molletanes 
continuen dins el pols per l'as-
cens, tot i que ara ocupen el cin-
què lloc amb 18 punts, empatades 
amb el sisè, l'Sfèric. Pel que fa al 
Tona, és cuer amb quatre punts. 

D'altra banda, el sènior mascu-
lí, de la Segona Catalana, iniciarà 
el nou any esportiu dissabte a la 
pista del Ripollet, que és quart 
amb 13 punts. Els molletans són 
segons amb 16 punts. 

El Mollet HC vol 

refer-se contra 

l'últim classificat

HOQUEI | Primera Catalana

set Lligues d’Amoba i un tercer 
lloc a l’Open Catalunya de Parella 
Escocesa. Pel que fa als finalistes, 
els dos de categoria de Segona A 
i de Mollet, van guanyar una Lliga 
d’Amoba, de Segona. "És relle-
vant remarcar el seu mèrit per 
arribar a la final deixant fora 
parelles amb més palmarès i ca-

tegoria", destaca en un comunicat 
l'organització que fa referència a la 
parella finalista, i molletana. 

En aquesta edició hi han partici-
pat al torneig 16 parelles, la majo-
ria de Mollet, però també hi havia 
d'altres localitats, com ara Girona, 
Gavà, Castelldefels, Cornellà, Ter-
rassa, Granollers i Barcelona. 

RIPOLLET - MOLLET HC MASCULÍ

Dissabte, 15 - 16 h Ripollet

Marc Tort, rècord 

català màster de 

3.000 metres

ATLETISME | Pista

FINALISTES  Fernández-Sorín guanyen a la parella Avellaneda-Cobo

MOLLET. Marc Tort, de l'Atlètic 
Mollet, va establir diumenge el rè-
cord de Catalunya dels 3.000 me-
tres de pista coberta de l'edat de 
més de 50 anys. L'atleta molletà 
va registrar a la pista de Sabadell, 
en un control de temporada, la 
marca de 9 minuts i 16,34 segons. 
Tort ja va demostrar fa uns mesos 
que està en un gran estat de for-
ma després d'aconseguir l'or del 
Campionat d'Espanya màster en 
els 1.500 metres i el bronze en els 
3.000 metres. 

TONA - MOLLET HC FEMENÍ

Dissabte, 15 - 19.45 h Tona

MARC TORT

arxiu
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xavier solanas

MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE i 
el CF Parets van signar una jorna-
da passada rodona amb les seves 
respectives victòries, que els man-
tenen vius en el pols per l'ascens a 
la somiada Tercera RFEF. El Mollet 
va expulsar del primer lloc L'Esca-
la, amb el seu triomf per la mínima 
a domicili, per 2 a 3; i el Parets va 
guanyar el derbi vallesà al camp de 
les Franqueses, per 0 a 1. Els dos 
conjunts disputaran el cap de set-
mana l'última jornada de la prime-
ra volta amb dos duels de màxima 
intensitat: el Mollet contra el nou 
líder, el Bescanó; i el Parets, contra 
el segon, L'Escala. 

El triomf molletà a terres giro-
nines permet a l'equip dirigit per 

FUTBOL | Primera Catalana ELS MOLLETANS S'IMPOSAVEN AL FINS ALESHORES LÍDER, L'ESCALA, I ELS PARETANS A LES FRANQUESES

El CF Mollet UE i el CF Parets 
mantenen el pols per l'ascens

MOLLET La UE Molletense  va ajor-
nar el partit de la setmana passa-
da per l'afectació de la Covid-19 
a la plantilla. L'equip molletà va 
comunicar quatre positius de co-
ronavirus i va acordar amb la Gra-
manet, també afectat per diversos 
positius a la plantilla, posposar el 
compromís. La plantilla molleta-
na va recuperar dos jugadors di-
marts i ahir dijous els altres dos, 
tot i que aquesta setmana tindrà 
una nova baixa per Covid-19.

La directiva molletana ha dema-
nat aquesta setmana, novament, 
ajornar el partit de dissabte, però 
no hi ha hagut acord amb el Mas-
nou. La Molletense ocupa el 7è 
lloc, del grup 5, amb 17 punts i un 
duel pendent, mentre que els ma-
resmencs, són el quart classificat 
amb 19 punts.   

La Molletense 

ajorna un partit 

per la Covid-19

Segona Catalana

David Parra consolidar el tercer 
lloc i retallar la diferència amb el 
líder. Si bé la setmana passada era 
de sis punts, respecte a L'Escala, 
ara és de quatre respecte al Bes-
canó. El Mollet va sumar un triomf 
de mèrit contra un equip que feia 
unes setmanes semblava molt llu-

nyà. Els molletans van aconseguir 
doblegar L'Escala a la segona part, 
amb el 2 a 3 definitiu que va mar-
car David Reyes. El Mollet és un 
dels conjunts amb millor dinàmica 
de l'agrupació després de guanyar 
cinc dels últims sis partits dispu-
tats. El pròxim rival és el Bescanó, 

TRIOMF  El CF Parets s'imposa al camp del CF Les Franqueses, per 0 a 1

LA LLAGOSTA. Antonio Garcia Robledo, ju-
gador del Fraikin Granollers, ha entrat en 
la llista definitiva de la selecció espanyola 
per disputar l'Europeu, que tindrà lloc en-
tre Eslovàquia i Hongria fins al 30 de gener. 
"Tothom vol guanyar l'or i a mi és una 

medalla que em falta. A més, podem fer 

història perquè Espanya pot encadenar 

tres ors consecutius, una gesta que tan 

sols va aconseguir Suècia. Així que po-

dem escriure una nova pàgina en l'hand-

bol mundial", diu el llagostenc, que ahir a 
l'hora del tancament d'aquesta edició debu-
tava contra la República Txeca.  JL.R.B.

ANTONIO GARCÍA ROBLEDO

que defensarà lideratge al camp 
Municipal del Germans Gonzalvo. 
L'equip gironí encadena tres tri-
omfs, però després de 12 partits 
només ha cedit una derrota i tres 
empats. L'únic partit que va perdre 
va ser fa un mes contra el Banyo-
les, per 2 a 0. 

El Parets contra el segon
El Parets agafa el relleu del Mollet 
contra L'Escala, un equip que estarà 
ferit en el seu honor per cedir el li-
deratge. Els gironins aniran al camp 
paretà amb l'objectiu de tancar 
la primera volta amb una victòria 
contra un rival directe. Els pare-
tans ocupen el quart lloc, amb 21 
punts, i tenen L'Escala a cinc punts. 
El Parets, que va sumar un triomf 
la jornada passada al camp de Les 
Franqueses (0-1), voldrà fer valer la 
seva condició de local per escurçar 
la distància amb el segon classificat. 

L'Escala, que amb la derrota 
contra el Mollet ja suma dos aques-
ta temporada, ha puntuat sempre 
que ha jugat de visitant aquesta 
campanya, amb un total de sis 
victòries i un empat. És a dir, els 
gironins són el millor equip com 
a visitant, mentre que el Parets no 
guanya com a local des del passat 7 
de novembre.   JL.R.B.

CF PARETS - L'ESCALA
Diumenge, 16 - 12 h Parets

CF MOLLET UE - BESCANÓ
Diumenge, 16 - 12 h Mollet

Antonio Garcia 
disputa l'Europeu 
amb Espanya

HANDBOL | Europeu

Alèxia Putellas, 
nominada al premi 
The Best de la FiFA

FUTBOL | Internacional

MOLLET. Alèxia Putellas és una de les tres 
finalistes del premi The Best, de la FIFA. La 
molletana, flamant Pilota d'Or, millor ju-
gadora de la UEFA i Globe Soccer Awards, 
és la gran favorita per endur-se el guardó. 
Les altres dos finalistes són Jenni Hermo-
so, que és companya del FC Barcelona i va 
guanyar la Pilota de Plata, i l'australiana 
del Chelsea Sam Kerr. La guanyadora del 
premi The Best es coneixerà el pròxim 17 
de gener a Zuric (Suïssa) i la capitana del 
FC Barcelona parteix com la gran favorita 
per guanyar-lo per la gran temporada amb 
el FC Barcelona. 

arxiU

ALÈXIA PUTELLAS

arxiU

MOLLETENSE - MASNOU
Dissabte, 15 – 17 h Mollet
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El nou llibre de Llum Ibarz recull 
vivències reals de la Guerra Civil

LITERATURA  LA MOLLETANA PRESENTARÀ EL SEU ONZÈ LLIBRE DIJOUS 20 A LES 19 H A LA SALA D'ACTES DEL CASAL CULTURAL

MOLLET. L'esclat de la pandèmia va 
ser un cop dur contra molts sectors, 
entre ells el de la cultura. Tanmateix, 
el temps que va aportar el confina-
ment va donar ales a molts creadors 
per endegar nous projectes. És el 
cas de l'escriptora molletana Llum 
Ibarz Cirujeda, qui, "arreglant co-

ses a casa", va localitzar unes no-
tes que havia escrit feia anys i que 
són la base del seu darrer llibre, Un 

pueblo sin nombre, que presentarà 
dijous a les 19 h a la sala d'actes del 
Casal Cultural amb la participació 
també de la portaveu de Mollet en 
Comú, Marina Escribano.

Un pueblo sin nombre és una no-
vel·la autoeditada basada en fets 
reals, amb "un 80% de realitat", 
segons l'autora, qui hi ha aportat 
la resta de ficció per lligar totes les 
històries relatades. 

Dos tiets d'Ibarz van ser avia-
dors de la República. "Un va estar 

exiliat i l'altre va caure quan 

entraven els nacionals a Terol, 

i el van donar per desaparegut", 
explica la molletana, qui feia anys 
li havia fet una promesa a la famí-
lia: "Veia la meva iaia i la mare 

plorar i els vaig dir: 'Us prome-

to que jo el trobaré'". És per això 
que durant cinc anys –entre les 
acaballes del segle passat i l'inici 
del XXI– Ibarz va recórrer el mateix 
trajecte que hauria fet el seu tiet a la 
guerra fins a ser abatut, per mirar 

de localitzar-lo. La molletana va vol-
tar poble per poble buscant la gent 
gran que hagués viscut i recordés 
els temps de Guerra; la majoria eren 
infants aleshores, i prenia notes de 
les seves històries a finals dels 30. 
Ibarz assegura que va topar-se amb 
anècdotes "molt punyents", que 
les aplega en aquesta novel·la, i fins 
i tot recorda com algunes persones 
"encara ploraven" –sis dècades 
després– quan li ho contaven.

"Tot el que m'havien expli-

cat en els diferents llocs ho he 

concentrat en un mateix poble 

al qual no li he posat nom", as-
senyala l'autora. Els lectors, per 
tant, coneixeran històries reals 
viscudes per persones anònimes 
en municipis del voltant del Terol, 
d'entre el 1934 i el 1940, i que re-
laten les seves vides abans de l'es-
clat de la Guerra Civil, com van viu-
re i patir el conflicte bèl·lic i quin 
desenllaç en van tenir.

Amb tot, Llum Ibarz reivindica 
la necessitat d'escriure i recordar 
el que va passar: "Avui dia, que 

tenim l'extrema dreta a la porta, 

val la pena conèixer-ho; si no se 

sap, és com si no hagués existit".

Una cerca fructífera
La digitalització de documents refe-
rents a la Guerra Civil era realment 
minsa el 2004, quan Llum Ibarz va 
tancar –exitosament– la cerca del 
seu tiet. És per això que el mètode 
que emprava era preguntar a veïns 
grans –a qui els demanava pels seus 
records– i als consistoris –a qui els 
demanava pels registres de cai-
guts al poble–. "Els alcaldes dels 

pobles, alguns m'ajudaven molt 

i miraven els registres dels cai-

guts; però d'altres no", diu Ibarz, 
deixant entreveure que encara hi 

ha polítics a qui no els interessa que 
es recordi la Guerra Civil.

La promesa que Ibarz havia fet, 
la va complir quan ja estava a punt 
de desistir-hi. Després de cinc anys 
d'anar els caps de setmana fins a 
l'Aragó, quan ja estava a punt "de 

llençar la tovallola", el va trobar 
per una mera casualitat. Pregun-
tant pel seu tiet, un noi que l'estava 
sentint li va dir: "Què pregunta per 

un aviador que va caure aquí?". 
Així era. En aquell municipi arago-
nès hi guardaven les seves restes, 
que li van lliurar a la família. "La 

meva iaia no ho va poder veure, 

però la meva mare i els meus ti-

ets sí", clou Ibarz.    sergio carrillo

CULTURA

'Formes i colors de la natura'Neus Ballús rep el premi Chema Castiello
El col·lectiu de dones artistes 
plàstiques CREA organitza a partir d'aquest divendres i �ins a l'11 de 
febrer el taller Formes i colors de la 

natura al CIRD Joana Barcala de Mollet.

La directora molletana ha rebut el premi Chema Castiello, de la Mostra de Cinema Social i Drets Humans d'Astúries, pel �ilm Sis dies corrents. 
La desena edició d'aquest festival ha reconegut aquesta pel·lícula que 
mostrat un retrat de la classe treballadora en clau d'humor i que va 
ser projectada divendres passat a la mostra celebrada a Gijón.

s.c.

LLUM IBARZ  PORTADA DEL LLIBRE  

CINEMA

Triple sessió 
cinematogràfica
a Mollet
MOLLET. La capital baixvallesana 
acull aquest divendres a les 21 h 
dues projeccions cinematogrà-
fiques diferents. L'Associació de 
Música i Art de Mollet (AMAM) 
programa una nova sessió del ci-
cle The Picture Show Cinefòrum 
al Centre Cívic de Can Pantiquet, 
que en aquest cas comptarà amb el 
film Más allá del terror (1980) diri-
git per Tomás Aznar. L'entrada és 
gratuïta i no està recomanada per 
a menors de 18 anys.

Paral·lelament, al Casal Cultural 
es podrà gaudir del llargmetratge 
Cayo Largo (1948), dirigit per John 
Huston i protagonitzat per Hum-
phrey Bogart, qui interpreta un ve-
terà de guerra que viatja a Cayo Lar-
go per visitar el pare i la vídua d'un 
company mort en combat. L'estada 
es complica, ja que una banda de 
gàngsters els prenen com a ostatges.

Per últim, Mollet amb Cuba inau-
gurarà dissabte a les 17.30 h el 14è 
Cicle de Cinema Cubà de Mollet 
amb la projecció del documental 
Herencia, la seva primera projec-
ció a Catalunya aquest 2022, i que 
comptarà amb la presència de la 
directora Ana Hurtado. El docu-
mental mostra el mestissatge pre-
sent a Cuba, amb històries de vides 
i personatges que mentre viuen la 
seva cubania porten alhora un pa-
trimoni cultural ric, antic i que ve 
de lluny. La música és el canal per 
transgredir, per traspassar, per 
arribar a diferents aspectes de la 
societat i de la vida quotidiana.  

L'obra és el resultat d'una 
recerca de cins anys per 
trobar les restes del seu

tiet aviador caigut a Terol
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Les Bianchis porten 'Les 

supertietes' a Can Gomà

Els escoltes es desmarquen 

de l'organització de la 

cavalcada de reis de Parets

PARETS. La companyia Les Bianchis –que 
compta entre les seves integrants amb la 
montmelonina Queralt Casasayas– repre-
sentarà aquest diumenge a les 12 h a Can 
Gomà l'obra de teatre familiar Les Supertie-

tes, emmarcada en el cicle de La Xarxa.
La Queralt, una investigadora peculiar, 

serà tieta. Això l'alegra molt, però al mateix 
temps l'entristeix perquè creu que no ho sa-
brà fer. Per això sol·licita ajuda a les seves 
amigues de sempre, la Magda, una empre-
sària de mitjons, i la Bàrbara, una àrbitra 

de futbol, que són tietes des de fa molt de 
temps. La Queralt descobrirà amb els con-
tes, la màgia i les seves amigues com ser una 
Supertieta.

L'entrada té un preu de 7 euros, i es pot 
adquirir a molletvalles.koobin.com, a La 
Marineta o el mateix diumenge a la taquilla 
del teatre una hora abans de començar l'es-
pectacle si no s'han exhaurit les entrades. 
L'abonament per gaudir de totes les obres 
que programi La Xarxa a Mollet aquest curs 
és de 30 euros.  

PARETS.  L'Agrupament Escolta i Guia Sant 
Jaume de Parets va "prescindir d'orga-

nitzar la cavalcada de Reis per desacord 

amb l'Ajuntament", segons apunta Maria 
Madurell, membre de l'entitat. Madurell 
lamenta que el consistori va prendre "de-

cisions unilaterals" i que, arran d'això, no 
se'n sentien que fossin realment coorganit-
zadors d'aquesta activitat que organitzen o 
coorganitzen des dels anys 60. Sí que hi van 
participar, però sense ser-ne organitzadors.

Els escoltes van proposar a l'Ajuntament 
diverses alternatives de cavalcada, per 
adaptar-se al context pandèmic: una plan-
tada de reis amb cotxes passant-hi; una 

cavalcada amb cotxes descapotables per 
arribar a la gran majoria de carrers de la 
vila; o, en cas de no disposar dels tres cotxes 
descapotables, desmuntar el naixement i 
posar-hi els tres trons reials. Amb tot, asse-
guren que l'Ajuntament no va contemplar 
cap de les seves propostes i que els van as-
segurar "que tota l'organització ja estava 

prevista". Tot i la situació viscuda enguany, 
Madurell assenyala que per al 2023 valora-
ran tornar a l'organització de la cavalcada 
"si hi ha predisposició per part de l'Ajun-

tament".
Malgrat el conflicte, des del consistori 

han declinat fer declaracions al respecte.  

TEATRE  ES TRACTA D'UNA OBRA FAMILIAR QUE PROGRAMA LA XARXA ENTITATS  L'AGRUPAMENT ESCOLTA ORGANITZAVA LA CAVALCADA DES DELS 60

les bianchis

'LES SUPERTIETES'  La montmelonina Queralt Casasayas, al centre, n'és una de les intèrprets

aj. parets

LA CAVALCADA  El Rei Gaspar durant el tomb que Ses Majestats van fer el 5 al vespre a Parets

La Marineta acull una 
vídeo-instal·lació 
organitzada pel CRA'P

MOLLET.  El CRA'P ha tornat a l'activitat des-
prés de l'aturada per Nadal i ho fa amb una 
acció a La Marineta. Des de dimecres i fins al 
18 de febrer es pot gaudir al centre cultural 
d'Encantament, una vídeo instal·lació a dos 
canals de l’artista visual Alessandro Quaran-
ta, una activitat emmarcada en el programa 
Arts i Escena de l’Ajuntament de Mollet.

D'altra banda, des d'aquest dilluns s'han 
reprès els entrenaments de Kalaripayat-
tu. Es tracta d’uns entrenaments regulars
–tant en horari de matí com de tarda– que 
imparteix Esther Freixa, qui aprèn aquest 
art marcial de l'Índia des de fa una dècada. 
Dimarts també va tornar Cos Escènic, un 
taller dirigit als més petits, qui, a través de 
diverses tècniques, poden desenvolupar la 
consciència corporal, l’atenció i treballar 
el moviment des d’un lloc sensorial, obert 
i propi. Un altre taller que es reprèn és Uni-
versos en moviment, adreçat a adults i que 
es tracta d'un espai d’exploració personal 
a través de diverses tècniques i pràctiques 
per connectar amb la sensibilitat del cos i 
obrir la percepció.  

Un canal de WhatsApp 
per rebre els actes de 
les entitats paretanes

PARETS.  Les entitats paretanes compten des 
del novembre d'un canal de WhatsApp de 
l'Ajuntament on informar de les seves activi-
tats a la ciutadania. L'Ajuntament ha habili-
tat un número que dona servei a les entitats 
culturals, socials i esportives que volen infor-
mar de les seves iniciatives als paretans i que 
pretén facilitar la comunicació entre el teixit 
associatiu i la ciutadania i entre les mateixes 
entitats. La comunicació serà unidireccional 
i els missatges seran concisos i s'enviaran 
directament. Per afegir-se al canal, cal envi-
ar un missatge de WhatsApp amb la paraula 
Alta, afegint-hi el nom i cognom. El regidor de 
Cultura, Francesc de la Torre, creu que aquest 
servei està funcionant "força bé" i considera 
que és positiu que, a banda del WhatsApp 
ja existent amb les activitats institucionals, 
l'Ajuntament disposi d'aquest altre núme-
ro "on puguem publicitar i compartir les 

activitats de les entitats, en algunes de les 

quals fins i tot no en forma part l'Ajunta-

ment". Alhora, De la Torre detalla que "la 

iniciativa i la proposta va ser política, i 

l'execució i el funcionament és tècnic".  
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La festa major d'hivern torna a 
Parets després d'un any en blanc
PARETS. Després que l'any passat 

no se celebrés per la Covid, la festa 

major d’hivern tornarà als carrers 

de Parets els dies 21, 22, 23 i 24 

de gener. Una festa per a tots els 

públics en què de nou hi seran pre-

sents les colles de Gegants i de Dia-

bles, l’Elisenda, el Marcel, en Bitru, 

el Gall i el Llucifer. I com ja és tradi-

ció, la Teresina, l'Eulàlia, la Rosalia 

i la Maria, les quatres campanes de 

l'església de Sant Esteve, s'encarre-

garan d'anunciar amb el seu repic, 

l'inici de la gresca el pròxim dia 22 

de gener a les 10 h.

Ja a les 11 h, entraran a la plaça 

les figures de Parets. A la mateixa 

hora, a l’aparcament de la Linera, 

se celebrarà la 5a Trobada i Planta-

da de Bestiari Diables Parets, amb 

bestiari local i diverses colles con-

vidades.

L'acte que dona inici a la festa 

clourà a les 12 h, quan es farà la 

presentació de les bèsties amb el 

seu ball tradicional amb un petit 

lluïment.

Els actes tradicionals tornaran a 

les 17 h, a l'aparcament de la Linera 

amb la presentació de colles taba-

leres. Una hora després, a les 18 h, 

s'oferirà una xocolatada i cremat de 

rom que clourà amb l'inici del cor-

refoc de les bèsties (19 h), seguit de 

la 24a Desfilada Infernal i la narra-

ció de les històries de les bèsties de 

Diables de Parets (20.30 h).

24a Plantada de Gegants
Diumenge 23 de gener serà el torn 

de la colla gegantera. El poliespor-

tiu Municipal Joaquim Rodríguez 

acollirà la 24a Trobada i Plantada 

de Gegants. L'acte començarà a les 

10 h i acabarà amb una cercavila de 

gegants que començarà a les 11.30 

h i recorrerà el barri antic des del 

pavelló fins la plaça de la Vila. 

El mateix diumenge, a les 12 h al 

carrer de Barcelona també es farà 

un taller d’iniciació al correfoc per a 

nens i nenes a partir de 4 anys amb 

pirotècnia simulada. A les 18 h es 

tornarà a repetir el taller a la matei-

xa ubicació.  

POPULAR LA GRESCA PARETANA ACOLLIRÀ LA 24a TROBADA I PLANTADA DE GEGANTS I LA 24a DESFILADA INFERNAL 

L'ELISENDA I EL MARCEL Celebraran el dia 23 la Trobada i Plantada de Gegants

aj. parets

PARETS. Coincidint amb les dates 

de la festa major, el  barri antic 

tornarà a ser l'escenari el pròxim 

dissabte 22 i diumenge 23 de ge-

ner d'una nova edició de la fira Pa-

rets Medieval. La proposta celebra 

enguany a la VIII edició, mantenint 

l'escència que l'ha caracteritzat 

durant tots aquests anys, arribar a 

tots els públics.

Els visitants podran passejar, 

comprar i fins i tot degustar els 

productes de les diferents parades 

d'alimentació, ceràmica, bisuteria 

i roba que formaran part d'aques-

ta nova edició, entre les 11 h i les 

22 h de la nit. I no només això, tam-

bé podran gaudir de les diverses 

activitats que s'hi realitzaran.

Cercavila amb la Torna
La inauguració oficial del mercat 

medieval es farà el dia 22 de ge-

ner a les 12 h i anirà a càrrec dels 

germans Jofres, qui per ordre del 

Rei Jaume I, es presenten com els 

vigilants oficials d'aquest mercat.

Ambdós dies es farà una cercavi-

la musical amb La Torna i hi haurà 

un espai de jocs de fusta. El diu-

El barri antic acollirà de 
nou la fira medieval que 
arriba a la 8a edició

COMERÇ PARETS MEDIEVAL TINDRÀ LLOC DISSABTE 22 I DIUMENGE 23 DE GENER, EN HORARI D'11 H DEL MATÍ A 22 H DE LA NIT

Parets caminarà 
contra el càncer

PARETS. El pròxim diumenge dia 

6 de febrer l'entitat paretana Pa-

rets Contra el Càncer organitza 

una nova edició de la Caminada 

solidària. La sortida es farà des de 

la plaça de la Vila a les 10.30 h. El 

recorregut acabarà on els partici-

pants havien començat, a la matei-

xa plaça de la Vila. 

RETORN  L'última edició de la fira es va celebrar el gener del 2020

enric bartel / aj.parets

menge a les 13.05 h es farà el paga-

ment de soldades als membres del 

campament i a les 13.30 h hi haurà 

la ballada dels gegants amb exhibi-

ció de totes les colles per tancar la 

jornada. 

Acapte de sang 
al poliesportiu

PARETS. Coincidint am la festa ma-

jor, el Poliesportiu Municipal Joa-

quim Rodríguez acollirà el dia 24 

de gener un nou acapte de sang. 

L'horari serà de 9 h a 13 h i de 16 

h a 18 h. La campanya de donació 

de sang l'organitza el Banc de Sang 

i Teixits i Associació de Donants de 

Sang del Vallès Oriental. 

Cinquena edició del 
Ral·li fotogràfic

PARETS. L'Associació Fotogràfi-

ca Parets organitza per cinquena 

vegada la gimcana-concurs foto-

gràfic de la festa major d'hivern.  

La temàtica d'enguany serà els 25 

anys dels Gegants i el bestiari de 

Parets dins els actes de la festa ma-

jor d'hivern. L'activitat es farà el 

22 i 23,  a les 10 h, al barri antic. 

Calçotada Popular 
a Can Butjosa

PARETS. El Casal Can Butjosa aco-

llirà el dia 22 la Calçotada Popular 

amb un espectacle de gegants com 

a preàmbul. La calçotada serà a les 

14 h i els tiquets es poden adquirir 

a Can Butjosa. Després del dinar 

hi haurà una masterclass de balls 

llatins de l’Associació Balls de Saló 

Parets, tarda rociera amb el Coro 

Rociero Alborada i exhibició de 

sevillanes de l’Associació Flamen-

Contemporani. 

ACTES FESTIUS

SOLIDARITAT

n La plaça de la Vila celebrarà el 

pròxim diumenge 23 de gener, a les 11 

h, la tradicional Ballada de sardanes. 

L'acte popular  anirà a càrrec  enguany 

de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Bar-

celona. La proposta ha estat organit-

zada pel Servei de Cultura i Amics de la 

Sardana.

BALLADA DE SARDANES 
A LA PLAÇA DE LA VILA



dv, 14 gener 202222

El Teatre Can Rajoler convida 
Joan Pera pel 25è aniversari

PARETS. El Teatre Can Rajoler ce-

lebra enguany el seu 25è aniver-

sari. Per homenatjar l'efemèride 

d'aquest espai dedicat a les arts 

escèniques, el Servei de Cultura 

de l'Ajuntament de Parets ha con-

vidat l'actor Joan Pera, qui va ser 

un dels actors que va inaugurar el 

teatre Can Rajoler el dia 25 de ge-

ner de 1997. Ara, 25 anys després, 

torna per donar a conèixer el seu 

nou espectacle Master Chof. 

Tot i que al llarg d'aquests anys, 

Joan Pera ha tornat als escena-

ris paretans en més d'una ocasió, 

els veïns de Parets podran gaudir 

aquest cop d'una nova comèdia 

on l'actor i humoritsta dona vida a 

l'amo i cap de cuina de la Perdiue-

ta Eixerida, qui amb el restaurant 

ple a vessar acaba de saber que 

la seva família vol tancar i vendre 

l'establiment amb l'excusa d'una 

jubilació que mai ha volgut.  En-

fadat i decebut, el cuiner es tanca 

a la cuina i decideix, sense l'ajuda 

de ningú, preparar un particular i 

divertit menú degustació per a de-

mostrar que encara està en forma.

Darrere dels fogons, amb sim-

patia, entre riures i complicitats, el 

Master Chof prepararà per a tot el 

públic un menú d'aquells que agra-

den a tothom. Però, per sorpresa, hi 

haurà dos misteriosos comensals 

que el trauran de polleguera. Qui 

assisteixi a l'obra coneixerà si Pera 

s'haurà de retirar o continuarà sent 

el cuiner dels riures de tota la vida.

Horari i entrades
L'espectacle tindrà lloc dilluns 24 

de gener, a les 19 h. Les entrades 

es poden adquirir al web especta-

cles.parets.cat/. El preu  és de 21 

euros i de 16 euros pels titulars del 

carnet jove de Parets. També hi ha 

descomptes per a jubilats.  

ESPECTACLES PERA VA SER UN DELS ACTORS QUE VA INAUGURAR EL TEATRE L'ANY 1997

MASTER CHOF És el nom del nou espectacle de Joan Pera que es podrà veure a Can Rajoler el 24 de gener a les 19 h

c.e.

El comediant català torna a l'escenari paretà amb el seu nou 
espectacle, 'Master Chof', on dona vida a un amo i cap de cuina PARETS. Prèviament a l’inici de la 

festa d’aquest 2022, l'Ajuntament 

de Paret ha previst un seguit d’ac-

tivitats emmarcades en la celebra-

ció del 25è aniversari del Centre 

Cultural Can Rajoler, que comen-

çaran divendres 14 gener amb 

l’obertura de l’exposició sobre la 

Festa de la Pedra del Diable. 

La mostra, que consta de 22 pla-

fons amb la història i descripció 

dels personatges que protagonit-

zen l’esdeveniment, ha està orga-

nitzada conjuntament per l’Ajun-

tament de Parets,  Diables Parets i 

la Colla de Gegants, Grallers i Bes-

tiari de Parets.

Aquesta exposició que acabarà 

el dia 30, no és la única que s'ha 

organitzat per tal de commemora 

el 25è aniversari del centre cultu-

ral. Del 10 i fins el 28 de gener,  els 

veïns de Parets també poden visi-

tar, a la Biblioteca Can Rajoler, una 

exposició de llibres sobre la festa 

major sota el títol Estem de festa. 

Dues mostres 
recorden els dies 
passats de la festa

ES FAN A LA BILBIOTECA I A LA SALA D'EXPOSICIONS DE CAN RAJOLER

Concert Tribut a la banda 
de rock Pink Floyd
PARETS. La música, com ja és habi-

tual, tampoc faltarà aquesta nova 

cita de la festa major d'hivern pa-

retana. El teloner de la gresca serà 

El CANTA Parets!, la cantata on 

participen els alumnes de P5 de 

les escoles del municipi sota l’or-

ganització de l’Escola Municipal de 

Música de Parets, que tindrà lloc 

el divendres el 21 de gener, a les 

18.30 h, al Poliesportiu Municipal 

Joaquim Rodríguez. 

Dissabte 22 de gener dues ban-

des de música faran un concert en 

el mateix recinte. A les 23 h tocarà 

Frecuencia Bandarra i a les 01.15 h 

la Banda Biruji.

També dissabte, a les  22 h, el 

grup The Other Side, presentarà 

Animals al Teatre Can Rajoler. El 

grup musical torna amb aquest 

nou espectacle basat en una inter-

pretació íntegra del disc de Pink 

Floyd de l’any 1977, un àlbum 

que va representar una fita en el 

desenvolupament del rock pro-

gressiu de l’època. 

Mentre que el diumenge 23, a les 

18 h, el pavelló acollirà el ball de 

Festa Major a càrrec de Duet d’Am-

bient.  

Activitats en família
El diumenge 23, a les 18 h, la com-

panyia Circ Pistolet i Sabanni ac-

tua a Can Rajoler amb l’espectacle 

familiar En companyia. El dilluns 

24 de gener, a les 11 h, hi haurà un 

parc infantil al Poliesportiu Mu-

nicipal Joaquim Rodríguez amb 

atraccions inflables, tallers i jocs 

per als infants. Durant tot el dia, 

es farà la tradicional fira solidària 

de joguines organitzada per l’As-

sociació Parets Contra el Càncer i 

tallers a càrrec de Kids&Us Parets. 

La jornada acabarà a les 18 h amb 

un berenar tradicional català. 

PER ALS MENUTS, JORNADA INFANTIL AL POLIESPORTIU EL 24

THE OTHER SIDE La banda actuarà dissabte 22, a les 22 h, al teatre Can Rajoler

the other side

dissabte 15

diumenge 16

divendres 14

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

Amb l’anticicló com amo 

i senyor de la situació, no 

cal esperar altre cosa que 

cel serè,  boires matinals 

i fred a primera hora, i sol 

la resta del dia.

Continuarà la situació 

anticiclònica, amb total 

estabilitat, i el sol lluint tot 

el dia, amb temperatures 

sense variacions.

Cap novetat en la situació, 

amb pressions entre 1025 

i 1030 hP, que continua-

ran garantint l’estabilitat 

meteorològica, amb tem-

peratures més baixes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 6 12ºC 0ºC 6ºC - 16 km/h NW

DIVENDRES, 7 13ºC 0ºC 7ºC - 8 km/h W

DISSABTE, 8 13ºC 1ºC 12ºC - 15 km/h WSw

DIUMENGE, 9 15ºC 4ºC 12ºC - 27 km/h W

DILLUNS, 10 10ºC 7ºC 9ºC 0,4 13 km/h NE

DIMARTS, 11 15ºC 3ºC 11ºC - 13 km/h WSW

DIMECRES, 12 13ºC 5ºC 10ºC - 16 km/h ESE

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