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EN PORTADA

Amazon tanca a 
Martorelles, quan 
no fa ni cinc anys 
que va aterrar al 
polígon Roca
La multinacional de logística ha decidit 
traslladar l'activitat a Saragossa i a Figueres 
i deixa uns 800 treballadors afectats 

MARTORELLES. Després que la mul-

tinacional Amazon anunciés fa una 

setmana un acomiadament massiu 

de 18.000 treballadors a causa dels 

mals resultats del 2022, la gerra 

d'aigua freda se l'ha endut la plan-

ta de Martorelles i els prop de 800 

treballadors que té en plantilla (a 

banda dels llocs de treball indirec-

tes que també quedaran afectats). 

Aquest dimecres, la direcció de l'em-

presa comunicava als representants  

dels treballadors el tancament del 

centre logístic que va obrir l'octubre 

del 2017 –fa menys de cinc anys–, al 

polígon baixvallesà. 

Un tancament que anava acom-

panyat de dos anuncis més, el tras-

llat de l'activitat que actualment du 

a terme al polígon martorellesenc 

a Saragossa i a Figueres, on preveu 

obrir a partir del pròxim mes de 

març dos nous centres i donar feina 

a més de 2.000 persones. Tanma-

teix, l'empresa preveu oferir als tre-

balladors de la planta del Baix Vallès 

(una vintena de Martorelles) la pos-

sibilitat de mantenir la feina.

Un cop coneguda la notícia, l'al-

calde de Martorelles, Marc Cande-

la, es mostrava "decebut" amb el 
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PLANTA D'AMAZON A MARTORELLES  El centre logístic va obrir portes l'octubre de 2017 i preveu tancar en 2 mesos

MARTORELLES. Una altra de les 

qüestions que quedava a l'aire era 

l'aparcament per a camions que 

s'havia fet públic que la multinaci-

onal instal·laria al solar de l'antiga 

fàbrica Derbi, després que el pas-

sat 2021 el comprés el grup immo-

biliari Segro –propietari també de 

les naus d'Amazon a Martorelles–.   

Segons ha trascendit, en l'espai po-

dria construir-se un supermercat. 

Tot i que no s'ha donat nom i 

tampoc hi ha una decisió en ferm, 

l'alcalde, Marc Candela, apuntava 

que "s'està treballant per poder 

ubicar-hi una nova activitat, la 

qual esperem poder materialit-

zar pròximament". 

En aquest sentit, el batlle posava 

de manifest: "El que nosaltres ens 

interessa és que el nostre polí-

gon industrial tingui activitat i 

seguir amb la tendència del que 

ja vam començar a treballar fa 

uns anys, que és diversificar els 

sectors d'activitat econòmica".

Candela també indicava que 

la intenció del govern és defugir 

de l'especialització com la que el 

polígon va patir amb el sector del 

motor: "Vam patir molt la crisi 

de finals dels anys 90 i la vam ar-

rosegar ben bé 10 o15 anys. Ara 

hem après d'això i el que volem 

és continuar amb la diversifica-

ció".    A.M.

Un supermercat, 
possible alternativa 
pel solar de la Derbi

 L'AJUNTAMENT VOL APOSTAR PER UN POLÍGON DIVERSIFICATReaccions

Un cop fet públic el cessament de la plan-

ta de Martorelles, des del sindicat CCOO 

emetien un comunicat on rebutjaven el 

tancament i el titllaven "d'ERO enco-

bert". A més, CCOO també recordava en 

el seu escrit les inversions que des del 

territori s’han fet per "facilitar" l’esta-

bliment del centre de Martorelles. Per 

aquesta raó, han instat a la Generalitat i 

a l’Ajuntament a què "plantegin de bon 

principi una estratègia de reindustria-

lització", tot deixant clara la seva postura 

en contra del model de negoci d'Amazon, 

el qual consideren  "extractiu" i  que "no 

aporta valor al territori". En l'àmbit polític 

ARA Mollet ERC lamentava, a través d'un 

comunicat, la pèrdua de llocs de treball, 

i titllava de "greu error" el fet d'apostar 

per la logística com a base econòmica del 

territori. També Mollet en Comú rebutjava 

la decisió i qualificava el model d'Amazon 

d'"inestable" i "precari".

EL SECTOR LOGÍSTIC, 
QÜESTIONAT

tancament de la planta i anunciava 

que des de l'Ajuntament treballaran 

per "reubicar el màxim de treba-

lladors a Catalunya". El batlle feia 

aquestes declaracions en una roda 

de premsa, dijous al matí, davant les 

portes de l'Ajuntament.

"No estem parlant de l'em-

presa puntera del nostre polígon, 

tenim d'altres que estan al nivell 

o per sobre en llocs de treball i 

en capacitat econòmica", afegia 

Candela, tot i assegurar que des de 

l'arribada del gegant de la logística, 

"érem molt conscients de quina 

companyia era i que podia ser 

molt volàtil".

Reindustrialitzar l'espai
Una altra de les qüestions priorità-

ries per a l'Ajuntament és la futura 

ocupació de les naus de la multina-

cional: "Hem començant a parlar 

amb la Generalitat per una rein-

dustrialització de l'espai", avança-

va Candela, qui indicava que tenen 

previstes dues reunions la setmana 

vinent amb la Generalitat. La manca 

de capacitat per créixer seria el mo-

tiu pel qual Amazon hauria decidit 

tancar a Martorelles. ❉ ANNA MIR
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Oficina de consum a Martorelles
El pròxim dimarts 17 de gener, de 10.30 h a 

11.30 h la plaça de l'Ajuntament de Martorelles acollirà l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC), un servei dirigit a defensar 
els drets de les persones consumidores.

SOCIETAT

L'Hospital demanarà als pacients 
que valorin el servei en temps real

MOLLET / BAIX VALLÈS. Conèixer l'opinió dels pacients sobre el ser-vei que estan rebent en temps real. Aquest és l'objectiu del sistema d'avaluació telemàtic que la Funda-ció Sanitària Mollet (FSM) vol im-plantar a l'Hospital a partir d'aquest 
2023. Es tracta de l'eina d'anàlisis Ratenow, un sistema de valoració de l'atenció que es farà a través d'enquestes via missatge de text al telèfon dels pacients que estan sent atesos tant a escala ambulatòria, com hospitalària i quirúrgica.Els usuaris que estiguin a l'Hospi-tal rebran un missatge al seu telèfon amb una sèrie de preguntes de valo-ració amb diferents variables i amb camps oberts perquè puguin opinar. 
"Aquest sistema ens permetrà 

conèixer en temps real quina és 

l'opinió dels pacients i aquesta és 

una informació molt valuosa per 

als comandaments per poder mi-

llorar processos", explica el doctor 

Jaume Duran, director general de la Fundació Sanitària Mollet.
La veu dels pacients i familiarsAquesta és una de les novetats que la FSM vol implantar pel que fa a la participació ciutadana a la institu-ció, un dels eixos del Pla Estratègic 2021-2025, amb què la FSM està de-

senvolupant un projecte per conèi-
xer l'experiència dels pacients pen-sat per valorar i millorar cadascun dels processos a través de la parti-cipació qualitativa de professionals 
i persones ateses.En aquest sentit, durant el 2022, s’ha recollit l’opinió de persones ate-ses a través de més de 1.000 enques-tes telefòniques a set processos clau. 
"Després de la Covid, hi havia una 

sensació estranya de la ciutadania 

SANITAT  EL CENTRE POSARÀ EN MARXA UN SISTEMA PER CONÈIXER L'OPINIÓ DELS USUARIS I DETECTAR PROCESSOS A MILLORAR

Bonificació de les escombraries per compostarL'Ajuntament de Sant Fost ha obert el termini perquè els ciutadans que utilitzin un compostador d’ús domèstic, puguin sol·licitar la tarifa reduïda de la taxa d’escombraries per compostatge. La sol·licitud es podrà fer fins al 31 de gener, mitjançat instància específica i la reducció s’aplicarà al rebut de l’any vinent.

fsm

LA VEU DELS USUARIS  L'Hospital posa en marxa diversos processos per conèixer l'opinió dels pacients

envers l'atenció sanitària i aques-

tes enquestes ajuden a millorar 

aquesta percepció", opina Duran.També dins d'aquesta línia de treball, s’ha posat en marxa el Con-sell de Pacients i Famílies, un espai en continu creixement que recull la veu de les persones ateses i les se-ves famílies per tal de millorar l’ex-periència de pacient a la institució. El Consell s’ha creat amb persones ateses en diferents processos, edats, 

sexes i municipis amb una mirada transversal de la institució que tre-ballen de manera grupal i ajuden a prioritzar projectes i necessitats. Actualment, s’ha iniciat amb sis per-sones i es preveu anar-ho ampliant fins a uns 25 membres. La voluntat és incorporar-hi professionals es-pecialistes de la FSM per treballar la capacitat de resposta davant les necessitats que s'exposin en aquest 
consell.    laura ortiz mateo

La Fundació Sanitària Mollet també ha posat en marxa un Consell de pacients i famílies

SUCCESSOS

Continua la recerca 
d'un muntanyenc 
vallesà perdut a la 
serra de Béjar

MOLLET. Els serveis d'emergènci-es continuen a la recerca de José Antonio Martínez, el muntanyenc veí de les Franqueses del Vallès de 45 anys i treballador de l'Hospital de Mollet, que va desaparèixer a la serra de Béjar a Salamanca. El José Antonio va anar a passar les festes de Nadal a Ceclavín, el poble de Càceres d'on és originària la seva dona. El 29 de desembre al matí va sortir ell sol a fer una ruta entre el Travieso i el cim del Calvitero, a 
2.400 metres d'altura, i des d'ales-

hores no se n'ha tingut cap notícia. La principal hipòtesi amb què tre-ballen els equips de rescat és que el José Antonio es va refugiar en algun lloc de la mateixa muntanya mirant d'esquivar el mal temps. Aquesta setmana i gràcies a la pressió de la família i de peticions fetes per les xarxes s'ha reprès la recerca del vallesà, després que la Subdelegació del Govern de Salamanca suspengués durant 
tres dies l'operatiu arran del mal temps a la zona. 

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
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Envàs, on vas? Els sona veritat? 

Segur que en algun moment l’han 

cantat en tirar les escombraries al 

contenidor que toca. L’any 2011 

la recollida selectiva a Catalunya 

es feia en un 40,6% del total de 

residus que generàvem. Deu anys 

després, l’any 2021, se separen 

correctament un 47% del total de 

residus que generem els catalans i 

les catalanes. Entremig, el Govern 

ha dut a terme campanyes tan 

recordades i efectives i d’impac-

te en el nostre dia a dia, com és 

el cas de la campanya ‘Envàs, on 

vas?’ De fet, aquest increment del 

gairebé un 7% segur que es deu, 

en gran mesura, a campanyes 

com aquesta. 

Però la xifra del 47% és insuficient 
si ens fixem en els objectius de 
reciclatge de la Comissió Europea 
que són d’un 55% per l’any 2025, 
un 60% per l’any 2030 i un 65% en 
el 2035. Per tant hi ha marge per 
fer les coses millor. Amb aquest 
objectiu i amb l’efemèride dels 10 
anys de la recordada campanya 
‘Envàs, on vas?’, el Govern impulsa 
una altra campanya sota el claim 

“10 anys després, reciclem més”. 
Es pretén recuperar així l’esperit 

Peça de roba, on vas?
RECOLLIDA SELECTIVA > LA CAMPANYA INCIDEIX EN QUÈ EL MILLOR RESIDU ÉS AQUELL QUE NO ES GENERA I EN L'EFICÀCIA DEL PORTA A PORTA

+ Per a més informació, consulteu el web residuonvas.cat

A Catalunya la recollida 

selectiva ha passat en 

deu anys d'un 40,6% a un 

47% del total de residus 

que es generen

de fa 10 anys, però actualitzant 
els missatges i traslladar que, 
malgrat que les coses s’estan fent 
bé, encara hi ha recorregut per a 
fer-ho millor. Els continguts de la 
campanya fan un call to action als 

catalans i catalanes a separar cor- 

rectament els diferents residus. 

El residu tèxtil: un problema 

emergent a Catalunya i al món

Per això la campanya també abor-
da conceptes amb els quals cal 
insistir: la correcta separació de 
les fraccions de residus en origen, 
els nous sistemes de recollida, la 
prevenció i la reutilització com a 
elements importants en la lluita 
contra el canvi climàtic. I a més a 
més, existeix un residu que és un 
problema emergent a Catalunya al 
que cal fer front de forma immi-
nent: els tèxtils. 

El consum global de productes 
tèxtils és el quart major deman-

dant de matèries primeres i aigua 
i el cinquè emissor de gasos amb 
efecte hivernacle al món. El con-

sum de roba ha crescut de forma 
desmesurada els darrers 15 anys. 
De fet, el nombre de peces de roba 
venudes s’ha duplicat i el temps 

de vida útil d’aquestes peces ha 
disminuït en un 20%. El que no ha 
augmentat de forma proporcio-

nal és el percentatge del correcte 
tractament de la roba un cop ja no 
la volem fer servir més.

Si ens fixem en Catalunya, cada 
català descarta entre 21,5 i 26 kg 
de roba a l’any, un total de quasi 
170.000 tones de residus tèxtils 
dels quals només se’n recicla un 
12%. Resulta, per tant, necessari 
i urgent endegar canvis profunds 
en el model de producció i con-

sum del sector del tèxtil i avançar 

El Govern recupera en una nova campanya sobre recollida selectiva de residus l'esperit de la que 
es va fer deu anys enrere, amb l'objectiu que la ciutadania separi més i millor

cap a un model circular, neutre en 
emissions, més inclusiu i regene-

ratiu pel planeta. 

Pacte per la moda circular

Amb aquesta fita, el Govern ha 
promogut el pacte per la moda 
circular, un compromís voluntari 
entre institucions i empreses del 
sector tèxtil de Catalunya signat 
fins al moment per 75 actors per 
tal d’aconseguir, entre d’altres, 
l’objectiu d’assolir el 25% de re-

collida selectiva del residu tèxtil 
l’any 2025.

Altres fites que tant les adminis-

tracions pertinents, encapçala-

des pel Govern de Catalunya, i els 
agents del sector tèxtil s’han mar-
cat en aquest acord és la reducció 
entre un 5 i un 10% de la genera-

ció d’aquest tipus de residus –per 
tant, la reducció dels modes de 
consum i recuperar índexs a l’alça 
com és la vida útil de les peces 
de roba–, i també assolir entre un 
55 i un 60% de reutilització de les 
peces de roba recollides selecti-
vament.

L’estratègia del Govern català en 
relació amb els residus tèxtils s’ha 

La roba que ja no utilitzem l'hem de dipositar als contenidors de roba presents a molts municipis, a deixalleries, botigues de segona mà o punts privats de recollida - GENERALITAT DE CATALUNYA

Cada català descarta  

entre 21,5 i 26 kg de roba 

a l'any, 170.000 tones de 

residus tèxtils dels quals 

se'n recicla un 12%

fet d’acord amb les institucions 
europees, ja que la Comissió Euro-

pea ha situat el tèxtil com un dels 
sectors amb major potencial per 
avançar cap a un model circular.  

De la mateixa manera que l’Euro-

pean Green Deal planteja una es-

tratègia pels tèxtils sostenibles i el 
Pla d’acció de l’economia circular 
de les institucions europees dedi-
quen el seu contingut a la indús-

tria tèxtil com dels elements a fer 
front de forma imminent. I final-
ment, la Directiva del Parlament 
Europeu estableix que els estats 
membres han de crear una estra-

tègia de recollida separada abans 
de l’1 de gener de 2025. 

La roba que ja no utilitzem l’hem 
de dipositar als contenidors de 
roba, presents a molts municipis 
catalans, o bé a les deixalleries, 
botigues de segona mà, o punts 
privats de recollida. Actualment, 
a la majoria de llars de Catalu- 

nya els tèxtils es llencen encara 
dins els contenidors de la fracció 
rebuig, el que es trasllada en una 
xifra global de 147.000 tones de 
residus tèxtils llençats sense re-

torn. i
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La rehabilitació de la teulada de la 
masia de Can Cot, encara sense data
PARETS.  Fa gairebé tres anys que 
el govern local ha expressat la vo-
luntat de rehabilitar la teulada de 
la masia de Can Cot. Amb tot, en-
cara ni s'han fet les obres, ni estan 
calendaritzades.

L'abril del 2020 es presentava 
la memòria del projecte de con-
solidació de la masia de Can Cot i 
de l'edificació annexa, al polígon 
industrial Sector Zeta. L'objectiu 
principal de tot plegat era rehabi-
litar-hi la teulada perquè no hi en-
tri aigua quan plou, i consolidar-ne 
l'estructura. Malgrat la urgència 
per executar l'obra que expressa-
va el govern –aleshores format per 
Ara Parets ERC, Sumem Esquerres 
a Parets i Parets per la República–, 
aviat farà tres anys que el treball 
està redactat, i, hores d'ara, encara 
no té una data fixada per portar-se 
a terme. De fet, la primera tinenta 
d'Alcaldia, Casandra Garcia, apun-
tava aleshores: "Ens veiem obli-

gats a fer una actuació urgent de 

la coberta de la teulada, per pro-

tegir-la i perquè no s'ensorri".
El primer govern del present 

mandat volia que les obres en-

geguessin a finals del 2020, però 
tot plegat es va haver d'ajornar 
perquè l'adjudicatària hi va re-
nunciar. El 2021 el govern –ja for-
mat per PSC i Sumem– novament 

anunciava la voluntat de tirar-ho 
endavant, però tampoc ha reixit.

Aquesta masia, que s'hauria 
construït durant la Baixa Edat Mit-
jana i que va estar habitada com a 

PATRIMONI  DESPRÉS DE TRES ANYS DES QUE S'ANUNCIÉS L'ACTUACIÓ PER EVITAR QUE HI ENTRI LA PLUJA, EL PROJECTE NO S'HA FET NI ESTÀ PREVIST A CURT TERMINI

MASIA DE CAN COT  Aquest edifici de la Baixa Edat Mitjana té la teulada esquerdada des de fa anys

s.c.r.

n  El passat 22 de desembre, la Junta 
de Govern local va aprovar una nova ac-
tualització del pressupost del projecte, 
d'acord amb l'augment de preus dels 
materials, i que incrementa el cost de 
l'actuació dels 114.186,39 inicials a uns 
148.207,88 (IVA exclòs).

ACTUALITZACIÓ DEL 
PREU D'EXECUCIÓ

mínim des del segle XVI, resta des 
de fa anys amb una teulada es-
querdada on "hi plou a dins", com 
expressava la regidora d'Urbanis-
me Rosa Martí el 2020.

Per a Martí, la de Can Cot es trac-
ta d'una actuació "necessària". 
Tot i això, de cara als pressupostos 
municipals del 2023, que estan 
"quasi tancats", segons l'edil, en-
cara no tenen decidit si s'hi con-
templarà la rehabilitació de la teu-
lada. Amb tot, Martí afegeix que, 
en cas que Can Cot no formi part 
del pressupost, això no impedeix 
totalment que es pugui fer l'obra 
enguany, ja que podria assumir-se 
amb alguna modificació de crèdit 
si escau.  

PARETS.  El pàrquing de l'estació de 
tren de Parets serà de pagament 
en els pròxims anys. La Genera-
litat ha inclòs la instal·lació pare-
tana en el nou projecte dels Park 
& Ride, uns aparcaments pensats 
per fer el transbord del vehicle pri-
vat al transport públic i que seran 
de pagament amb bonificacions 
pels usuaris del tren.

El projecte preveu que l'aparca-
ment de l'estació sigui de 150 pla-
ces, convertint-lo en un punt d'in-
tercanvi modal secundari (SFXs). 
Aquest nou model de pàrquing 
s'aplicarà a l'espai del qual disposi 
la nova estació de Rodalies quan 
finalitzi la seva construcció. L'exe-
cució d'aquest Park & Ride anirà a 
càrrec d'Adif, amb la supervisió de 
la Generalitat i l'Autoritat del Trans-
port Metropolità, i compta amb sub-
venció dels fons Next Generation.

Actualment, l'estació comp-
ta amb una vuitantena de places 
als aparcaments adjacents a la 
infraestructura, així que s'espe-
ra que amb el nou projecte s'am-
pliï aquesta oferta.  

L'aparcament de l'estació de 
Parets serà de pagament

MOBILITAT  L'ESPAI ES CONVERTIRÀ EN UN DELS NOUS PARK & RIDE QUE IMPULSA LA GENERALITAT

IMATGE VIRTUAL  del projecte de la nova estació de Parets

arxiu

Els nous aparcaments d'intercanvi modal seran un sistema de pàrquing comú a 
totes les estacions de tren i autobús de la zona de Barcelona. Amb el nou sistema 
es vol eliminar les diferències que existeixen actualment entre els aparcaments 
dels diversos municipis i unificar-los tots sota el mateix criteri. Els Park & Ride 
seran de pagament, però àmpliament bonificats per als usuaris que després usin 
el transport públic. En total, es crearan 102 aparcaments intermodals a la zona de 
Barcelona: al Baix Vallès hi seran les dues estacions de Mollet i la de Montmeló.

"Bonificacions" per als usuaris

Lleugera baixada de població

PARETS. EL 2021, Parets del Vallès 
va tenir un nou decreixement de 
població. La xifra va baixar en 18 
persones (0,1%), deixant el nom-
bre d'habitants del municipi en 
18.889 l'1 de gener de 2022. És el 

tercer any consecutiu que es redu-
eix aquesta dada al poble. Aques-
tes dades col·loquen Parets com 
el quart municipi més poblat de 
la comarca, per darrere de Grano-
llers, Mollet i les Franqueses.  

CIUTADANIA  HI HA 18 CIUTADANS MENYS QUE L'ANY ANTERIOR

PLENARI

Desestimades les 
al·legacions a les 
ordenances fiscals
PARETS.  El ple municipal celebrat a 
finals de desembre va desestimar 
les al·legacions presentades per 
Ara Parets ERC a les ordenances 
fiscals del 2023. La principal recla-
mació del partit de l'oposició era la 
congelació de la taxa d'escombrari-
es. Aquest impost s'ha apujat 19,72 
euros per a l'exercici 2023. Cal re-
cordar, però, que es tracta d'una 
taxa que ha augmentat els darrers 
tres anys consecutius, el primer 
any amb Jordi Seguer a l'alcaldia, i 
els altres dos anys amb Juzgado al 
capdavant del consistori. Les orde-
nances, per tant, van quedar apro-
vades definitivament.  

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

Nova trobada
Cafè Comerç

PARETS.  La Sala Iveco dels Serveis 
Municipals La Volta acolliran di-
lluns de 15 h a 16.30 h una nova 
trobada Cafè Comerç, adreçada 
als comerciants del municipi. En 
aquest casa, la sessió esta`r`à cen-
trada a realitzar una pluja d’idees 
de les accions i projectes de cara 
al 2023. Les inscripcions per a 
assistir-hi es poden fer al 617 35 
08 26 o per correu electrònic a in-
focomerc@parets.cat. L'objectiu 
del Cafè Comerç és organitzar pe-
riòdicament trobades amb la par-
ticipació de membres de l'Ajunta-
ment, experts i comerciants amb 
l'objectiu de potenciar el sector al 
municipi.  
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Montserrat Utrera, escollida 

número 1 de Podem Parets

PARETS.  Montserrat Utrera, porta-

veu i responsable de feminisme de 

Podem Parets, ha estat escollida 

número 1 de la llista de la seva for-

mació i podria encapçalar la candi-

datura d'En Comú Podem per a les 

eleccions municipals del maig.

L'acord marc entre els Comuns i 

Podem a Parets definia que el cap 

de llista seria un membre dels pri-

mers i que s'alternarien la resta de 

posicions entre ambdós partits. 

Així ho expressaven a aquest mitjà 

totes dues formacions. Tanmateix, 

ara no està tan clar.

Qui havia d'encapçalar el partit 

era en Marc Pardina, responsable 

de política municipal de Parets en 

Comú fins al passat mes de desem-

bre, quan va decidir "marxar del 

partit i deixar la militància per 

raons personals". "No acabava 

de veure el projecte", diu Pardi-

na, qui, amb tot, assegura que no hi 

ha hagut cap conflicte i reitera que 

els motius del seu comiat han estat 

personals i professionals. Alhora, 

estén la mà a Utrera per si neces-

sita algun ajut.

La portaveu de Podem Parets 

explica que aquest divendres aca-

baran de definir alguns aspectes 

ben rellevants de la candidatura. 

Un d'ells precisament serà acor-

dar si finalment el número 1 serà 

d'En Comú, com s'havia previst 

inicialment, o si serà la cap de llista 

de Podem Montserrat Utrera.  

MUNICIPALS  ENCARA HAN D'ACORDAR AMB ELS COMUNS QUI ENCAPÇALARÀ LA LLISTA ELECTORAL

UTRERA I PARDINA  La primera apunta a candidata, i el segon ha deixat el partit

parets en comú podem 

OBITUARI

Mor l'exregidor de 
Parets Salvador 
Gispert Grau

PARETS.  L’exregidor de l’Ajunta-

ment de Parets del Vallès Salvador 

Gispert Grau va morir el passat 

divendres 30 de desembre a l'edat 

de 81 anys. Gispert va ser regidor 

de l’Ajuntament de Parets pel Grup 

Municipal de Convergència i Unió i 

membre de la junta de la Coopera-

tiva La Progressiva. El funeral es 

va celebrar l'1 de gener a les 9.30 h 

a l'Església de Sant Esteve. L'Ajun-

tament va emetre un comunicat 

lamentant la seva pèrdua i trans-

metent el suport de la institució a 

família i amics del difunt.  

aj. parets

SALVADOR GISPERT

n Dissabte 21 de gener a les 11.30 h, 

Podem Parets farà un acte per pre-

sentar el nou equip dinamitzador de la 

formació, format per Montserrat Utrera, 

Josep Manuel Ruiz, Roser Gómez, Ferran 

Rodríguez, Esteban Méndez i Josep M. 

Blanch. Serà en una assemblea oberta 

a la ciutadania que se celebrarà al parc 

del Sot d'en Barriques.

PODEM PRESENTA EL 
SEU NOU EQUIP

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

CONSULTORI

El Reial decret llei 20/2022, de 27 de 
desembre, ha estès la mesura excep-
cional prevista en l’article 13 de la 
Llei 3/2020, de 18 de setembre i, en 
conseqüència, a l’efecte de la cau-
sa legal de dissolució per pèrdues, 
no es computaran les dels exerci-
cis 2020 i 2021 durant un període 
de tres exercicis comptables; això 
és, les pèrdues dels exercicis 2020 
i 2021 no es tindran en compte ni 
en els exercicis comptables de 2022 
i 2023 ni fi ns al moment del tanca-
ment de l’exercici 2024.
No oblidem que l’article 363.1.e) de 
la Llei de Societats de Capital esta-
bleix que la societat incorre en cau-
sa de dissolució quan les pèrdues 
deixen reduït el patrimoni net a una 
quantitat inferior a la meitat del ca-
pital social, la qual cosa porta apa-

rellada l’obligació de l’administrador 
de convocar junta general en el ter-
mini de dos mesos per a acordar la 
dissolució (o, en el seu cas, instar el 
concurs).
Aquest règim legal, i la seva modifi -
cació a través del Reial decret – llei 
assenyalat, té especial impacte en 
els administradors, ja que, en el cas 
de no adoptar les mesures que la 
norma els imposa, poden incórrer en 
responsabilitat, això és, poden haver 
de respondre amb el seu patrimoni 
dels deutes socials.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Any 2023: Pròrroga de la suspensió 
de dissolució per pèrdues

Santa Maria estalviarà 3,1 milions 
de litres d'aigua que perdia a l'any
SANTA MARIA DE MARTORELLES. L'Ajunta-

ment està duent a terme unes obres a la xar-

xa municipal d'aigua que permetran estalvi-

ar més de 3 milions de litres anuals, que fins 

ara es perdien i es llençaven directament a la 

claveguera.

A mitjans de desembre es van iniciar els 

treballs d'anellat de l'aigua a la xarxa local, 

que consta de dos ramals sense sortida. Se-

gons expliquen des de l'Ajuntament, això 

comporta que per mantenir la qualitat de 

l'aigua, cal fer purgues diàries a cada final de 

línia per tal de prevenir la contaminació de 

l'aigua estancada. Aquestes purgues, actual-

ment són de 8,5 metres cúbics diaris i fa uns 

anys, d'uns 11 metres cúbics. 

Amb l'anellat projectat es podrà garantir 

la qualitat de l’aigua subministrada a l'Esco-

la Les Mimoses i als veïns de Can Girona, atès 

que els dos ramals deixen de ser finals de lí-

nia per passar a formar part d’una canonada 

amb consum constant. Al mateix temps, les 

obres permetran augmentar la seguretat del 

subministrament, ja que no caldrà tallar-lo 

completament a tot un sector del poble quan 

hi ha una avaria en algun punt.  

SUBMINISTRAMENT S'ESTAN FENT OBRES A LA XARXA MUNICIPAL D'AIGUA

EN OBRES Els treballs van començar a itjans de desembre i es preveu que s'enllesteixin el febrer

aj. santamaria

MOLLET DEL VALLÈS

27/12 Alfonso Tienza Tienza 91 anys

03/01 José Luís Lara Villordes 66 anys

04/01 Francisco Marfany Bonastre 93 anys

05/01 Jaime Selva Dachs 93 anys

05/01 Francisco Hernández Gallardo 78 anys

06/01 Jaime Soley Truyols 95 anys

09/01 Enriqueta Viota Linares 86 anys

SANTA PERPÈTUA

27/12 Lourdes Valero Cruz 92 anys

28/12 Luisa Quilez Sanz 90 anys

29/12 Francisco Domínguez Cabrera 88 anys

31/12 Manuel Contreras Sánchez 69 anys

04/01 Antonio Espadas García 80 anys

MONTMELÓ

30/12 Maria Navarrete Rosillo 85 anys

PALAU-SOLITÀ

29/12 Juan Guerrero Sáenz 93 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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POLÍTICA  PODEM CATALUNYA HA OBERT EXPEDIENTS A MUÑOZ I MURILLO PER LA INSCRIPCIÓ D'UN "PARTIT INSTRUMENTAL"

PLE  L'ALCALDESSA ASSEGURA QUE ES TRACTAVA D'UN AVANÇAMENT DEL CÀNON DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI D'AIGUA I EL PSC I PODEM DEMANEN UNA INVESTIGACIÓ

Podem Mollet denuncia un "cop d'estat" 
de la direcció nacional, que ha suspès de 
manera cautelar els líders del cercle local

MOLLET DEL VALLÈS. Les possibili-

tats per conformar una candidatura 

conjunta a Mollet entre comuns i Po-

dem per a les eleccions municipals 

del maig– tal i com indica l'acord 

marc aprovat per les direccions ca-

talanes d'amdbós partits– ha fet un 

gir sobtat. La negociació infructuosa 

entre els representants locals de les 

dues formacions per crear una can-

didatura unitària pot tenir un punt 

d'inflexió després que la direcció 

nacional de Podem Catalunya hagi 

obert sengles expedients de suspen-

sió cautelar a Núria Muñoz i Alber-

to Murillo, portaveu i responsable 

d'Organització del cercle molletà de 

Podem, respectivament. 

El motiu, segons ha explicat a 

SomMollet el portaveu i diputat 

de Podem Catalunya, Lucas Ferro, 

hauria estat la inscripció, per part 

de l'actual direcció local, del par-

tit Canviem Mollet al registre del 

Ministeri d'Interior, com a "partit 
instrumental", una actuació que 

podria suposar l'expulsió de Muñoz 

i Murillo de Podem, segons Ferro. 

"La comissió de garanties encara 
ho ha de decidir però els estatuts 
i el codi ètic de qualsevol partit 
prohibeixen que un militant pu-
gui muntar un altre partit que 
competeixi amb el que milita", as-

segura Ferro.  Per la seva part, tant 

Muñoz com Murillo recorden que la 

SANT FOST. El passat 4 de gener es va 

celebrar a Sant Fost un ple extraor-

dinari a petició d'ERC-Junts, amb la 

intenció de "legalitzar un préstec 
d'1,7 milions d'euros" que l'alcal-

dessa, Montserrat Sanmartí, hauria 

demanat a Aqualia d'"amagat" a la 

població, fa 12 anys, segons ERC-

Junts, que es planteja dur la denún-

cia a instàncies superiors.

Els fets es remunten al 2002 

quan es va signar la concessió amb 

Aqualia per la prestació del servei 

d'aigües. En aquell moment, el Con-

sistori va acordar que la companyia 

els fes un avançament dels diners 

del cànon de l'aigua que haurien de 

pagar els santfostencs els següents 

8 anys, el qual, segons ERC, l'any 

2010 ja s'hauria gairebé eixugat.

Amb tot, aquell mateix any, va ser 

quan l'alcaldessa hauria signat un 

"conveni sense fer-ho públic" 

amb Aqualia pel qual l'Ajuntament 

hauria ingressat 1,7 milions, supo-

sadament, en concepte d'avança-

ment del cànon de la concessió 

del servei dels anys restants de la 

concessió (fins al 2025). Un con-

veni que l'equip de govern hauria 

"ocultat" segons Miquel i que hau-

ria sortit a la llum el 14 de desem-

bre passat, sense que ni interven-

ció ni secretaria de l'Ajuntament 

en tinguessin constància fins ales-

hores, segons fan referència uns 

ERC-Junts per Sant Fost acusa al 
govern de Sanmartí d'"ocultar un 
prèstec" d'1,7 milions amb Aqualia

informes del ple.

En aquests documents, inter-

venció indica la necessitat d'un 

"informe exhaustiu" que permeti 

determinar la naturalesa jurídica i 

comptable de l'import d'1,7 milions 

d'euros. Mentre que secretaria sug-

gereix que una persona "especia-
lista en la matèria pugui infor-
mar al respecte" del tractament 

jurídic i comptable de l'operació 

d'avançament del cànon que s'ha 

estat donant al llarg de 20 anys. "El 
conveni signat amb Sanmartí, no 
sabem com ha arribat a l'Ajunta-
ment. No consta al registre d'en-
trada. Aquest préstec no consta a 
l'endeutament de l'Ajuntament i 
hi ha de constar", afegia Miquel.

L'alcaldessa, Montserrat San-

martí, va informar que els diners 

formaven part d'un avançament 

del cànon del servei amb Aqualia, 

que, segons deia, no caldria comp-

tabilitzar com a deute i etzibava 

a Miquel: "No té ni idea de la di-
ferència entre un préstec i un 
avançament de cànon". Sanmartí 

afegia que aquests avançaments de 

cànon "els pot fer l'Alcaldia per 
llei" sense que hagin de passar per 

ple. Amb tot, l'alcaldessa deixava 

sense resposta el fet que els serveis 

econòmics municipals no tingues-

sin constància d'aquest conveni fins 

al passat 14 de desembre.

Tant el PSC com Podem es van 

abstenir en la votació i van acusar 

ERC-Junts de voler treure'n "rèdit 
polític". Tanmateix, van demanar 

una "investigació" per esclarir els 

fets denunciats.  

PARTICIPACIÓ

28 propostes 
al pressupost 
de Martorelles

Mollet en Comú proposa que per 

a properes èpoques d’exàmens 

l'Ajuntament obri els centres cí-

vics de la ciutat com a espai per 

als estudiants. "S’alliberaria 
espai a la Biblioteca i les per-
sones no haurien de patir per 
trobar lloc d’estudi", diuen.

MUNICIPAL

Comuns proposa els 
centres cívics com a 
espais d'estudi

Francesc Colomé, president del 

Consorci Besòs Tordera i alcalde 

de les Franqueses del Vallès, ha 

assumit la presidència de la Fun-

dació RIVUS, en substitució de Jo-

sep Monràs, qui es manté dins el 

patronat de l’entitat com a vocal. 

CÀRRECS

Monràs deixa la 
presidència de la 
Fundació Rivus

L'Ajuntament de Martorelles ha 

rebut 28 propostes en el procés 

d'elaboració dels pressupostos 

participatius. Ara, fins al 8 de 

febrer s’inicia la tercera fase del 

procés on s'aplicarà una ava-

luació tècnica de les propostes 

que seran presentades a la ciu-

tadania el 14 de febrer. Després 

s'haurà de fer una selecció de 

les propostes i una votació per 

elaborar l'informe final que 

s'elaborarà al març.

Els molletans denuncien el "segrest" del seu partit i l'acord amb els comuns a esquenes seves

qüestió dels expedients és "confi-
dencial" i encara per resoldre.

Ferro feia aquestes declaracions 

a SomMollet després que aquest 

dijous, membres del cercle de Po-

dem a Mollet convoquessin una 

roda de premsa per denunciar el 

que consideren un "segrest" de la 

marca Podem i un "cop d'estat" 

contra el cercle local per part de 

la direcció nacional i dels comuns, 

als quals acusen d'"imposar" una 

acord "sense diàleg amb el cercle 
local", asseguren. "Els responsa-
bles de Mollet en Comú han in-
tentat pactar amb la direcció de 
Podem Catalunya passant per 
sobre del cercle local", acusava 

el membre de Podem Mollet Lluís 

Bayó. El cercle, que ha volgut fer vi-

sible la unitat del col·lectiu en una 

roda de premsa amb gran part dels 

seus membres, acusa la direcció de 

Podem Catalunya d'haver-se "do-
blegat" davant Catalunya en Comú.

Els molletans han denunciat que 

el Consell Ciutadà Autonòmic apro-

vava al desembre un document que 

considerava que el cercle de Mollet 

no era actiu i que, d'aquesta manera, 

donaria llum verda a l'acord amb els 

comuns. "És un document ple de 
falsedats perquè el nostre cercle 
sí que està actiu i vam fer primà-
ries", deia Bayó, qui denunciava 

que Podem els ha tallat els canals 

interns de comunicació com cor-

reus electrònics i xarxes socials. En 

aquest sentit, Ferro considera que la 

suspensió de la direcció local té afec-

tació sobre la resta del cercle, ja que 

"són militants amb responsabi-
litats orgàniques i si decauen els 
responsables decau el cercle fins 
que es renovin els càrrecs si cal", 

diu el portaveu nacional.

La negociació entre les direcci-

ons locals de comuns i Podem ha 

estat complicada des dels inicis i va 

quedar encallada ja amb el primer 

punt que es va posar sobre la taula: 

la posició a la llista electoral. "Les 
nostres propostes de represen-
tació creiem que són més iguali-
tàries, som només dos regidors 
però s'ha de tenir en compte la 
feina que estem fent al govern a 
l'hora de fer les llistes", afegia Nú-

ria Muñoz. "El que no permetrem 
és que ens humilïin. Volen tenir 
els vots de la marca Podem però 
sense la gent de Podem", deia 

Muñoz, qui assegurava que "qual-
sevol candidatura d'En Comú 
Podem a Mollet que no estigui 
aprovada i representada per la 
gent de Mollet serà il·legal".  Els 

membres del cercle portaran el cas 

als òrgans competents i  a la justícia 

ordinària "si cal" i asseguren que 

es presentaran a les eleccions sigui 

o no amb les sigles de Podem.   

l.o.

RODA DE PREMSA  Membres del cercle dijous a la seu de Podem Mollet
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"M'inquieta aquella sensació que Parets és 
avorrit i que no hi ha res. Doncs fes coses!"

PARETS.  "No el miris al mòbil, 

posa-te'l en una pantalla gran", 

recomana el paretà Paco Heredia 

sobre el documental El Trayecto, 

que va presentar al desembre. I, 

efectivament, val la pena fer-li cas.

Amb unes imatges ben cuidades, 

el músic Paco Heredia fa de fil con-

ductor d'aquest treball cinema-

togràfic en el qual amb uns pocs 

exemples queda palesa la gran 

riquesa d'artistes locals amb què 

compta Parets del Vallès.

Els músics Ernesto Briceño i 

Jordi Azagra, la dramaturga Que-

ralt Riera, la ballarina Katia López 

i l'artista visual Iris Paris són els 

participants d'aquest treball amb 

el qual l'espectador coneixerà 

quatre pinzellades de la trajectò-

ria de cadascun d'ells –inclosa la 

del mateix Paco Heredia–. Amb tot, 

Heredia assegura no sentir-se'n 

protagonista, sinó el conductor.

L'objectiu de tot plegat era "do-

nar a conèixer altres artistes de 

Parets a través de mi", explica 

Heredia, sobre aquest documental 

que forma part de la campanya de 

promoció turística del municipi 

anomenada Enamora’t de Parets, i 

que impulsa l'Ajuntament.

El Paco Heredia n'ha estat el codi-

rector i guionista i, alhora, tampoc hi 

ha mancat el seu toc musical. La gui-

tarra que acompanya l'espectador 

al llarg de la projecció és evident-

ment també empesa per Heredia.

El 16 de desembre va tenir lloc a 

Can Rajoler la projecció i presen-

tació del documental, que Heredia 

agraeix que va tenir "molta expec-

tació al poble". Ara s'haurà de viu-

re quin recorregut tindrà aquest 

Trayecto, però artistes paretans 

amb renom en trobaran fàcilment 

si s'opta per fer una segona part.

Una ciutat dormitori?
A més de visibilitzar personatges 

culturals rellevants del poble, El 

Trayecto i el mateix Paco Here-

dia pretenen desmuntar algunes 

idees preconcebudes. "M'inquie-

ta aquella sensació que Parets 

és molt avorrit, no hi ha res, és 

una ciutat dormitori... Doncs 

fes coses!", diu Heredia, qui creu 

que Parets pot esdevenir un "re-

ferent turístic cultural".

En aquest sentit, encomana els 

ciutadans de Parets "a què ens 

ho creguem, no anem capcots i 

sortim de l'immobilisme".

Amb tot, Heredia sí que considera 

que el poble està mancat d'un "lloc 

referencial cultural, un punt de 

trobada" com ho havia estat anys 

enrere el pub El Cargol Pelut. "No 

tenim una tradició de trobada 

per poder convergir idees cultu-

rals, artístiques i fins i tot políti-

ques", conclou.    SERGIO CARRILLO

PROMOCIÓ CULTURAL    EL GUITARRISTA PARETÀ PACO HEREDIA HA ENCAPÇALAT UN DOCUMENTAL QUE DONA A CONÈIXER ALGUNS GRANS ARTISTES PARETANS

A CAN RAJOLER  Nene Maya (baix), Ernesto Briceño (violí), Paco Heredia (guitarra) i David Domínguez (percussió), han posat la nota musical al documental

CONVIVÈNCIA  L'EMPRESA ASSEGURA QUE EL VEÏNAT VA REBUTJAR LA PROPOSTA DE POSAR-HI UN MUR

Queixes veïnals al síndic 
de greuges per molèsties 
dels sorolls de la Corefo
PARETS.  Un grup de veïns del car-

rer Prat de la Riba ha presentat 

una queixa al síndic de greuges 

perquè actuï d'una vegada per to-

tes per acabar amb les molèsties 

dels sorolls que les pistes de pàdel 

de la Corefo els provoquen.

Que les molèsties existeixen, no 

hi ha cap dubte. Ho admeten els 

afectats i també la mateixa Corefo. 

I en el fet que s'hi ha de posar solu-

ció, també hi coincideixen.

Ara bé, els motius que aquest 

problema no s'hagi resolt després 

de tants anys varien. D'una banda, 

la Corefo assegura que cap al 2017 

van fer un estudi que afirmava que 

"la solució per eliminar el proble-

ma acústic era posar-hi un mur", 

segons apunten des de l'empresa. 

PACO HEREDIA  Caminant pel passeig fluvial del Tenes, una de les imatges d''El Trayecto'

Ara bé, la Corefo també afegeix que 

aleshores l'Ajuntament paretà es va 

reunir amb el veïnat i aquests hauri-

en dit que no a la proposta del mur.

Tanmateix, per part del grup de 

veïns que ara s'han adreçat al sín-

dic –i que alhora afirmen que han 

adreçat més d'una trentena d'ins-

tàncies a l'Ajuntament per tractar 

la qüestió– apunten que no volen 

un mur opac, sinó unes pantalles 

acústiques transparents.

En tot cas, segons informen veïns 

afectats, l'Ajuntament ja els ha con-

vocat per a una reunió per al dia 25 

de gener, en la qual també hi serien 

presents membres de Corefo per 

buscar com resoldre el conflicte.  
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Tallers d'impuls a l'emprenedoriaLa segona planta de Zanini a la Xina, una realitat

El servei d'ocupació La Serradora de Sant Fost 

ha posat en marxa aquest gener un calendari 

de tallers formatius sobre emprenedoria. 

Com fer un pla de màrqueting o un taller de 

comunicació i vendes són algunes propostes.

La multinacional Zanini, amb seu a Parets i especialitzada en la fabricació 

de components per al sector de l'automoció, ja compta amb una segona 

planta productiva a la Xina. La fàbrica es troba en una localització propera 

a la primera planta que la companyia ja tenia en marxa Changzhou i amb la 

qual preveu poder doblar la seva producció al país asiàtic.

ECONOMIA

L'estalvi econòmic ha portat 200 paretans a 
instal·lar panells fotovoltaics des del 2021

PARETS. La ciutadania de Parets cada 

cop aposta més per les plaques fo-

tovoltaiques. Així ho demostra el 

fet que en els darrers dos anys han 

estat gairebé dos centenars de ciu-

tadans els que s'hi han instal·lat 

aquests panells que comporten es-

talvi energètic i una reducció de les 

emissions de CO2.

Concretament, van ser 55 els 

particulars paretans –6 eren edi-ficis industrials– els que van apos-

tar per l'energia solar el 2021, 

mentre que la xifra del 2022 va 

ser de 141 –18 en indústries–.

Cal destacar que les ordenances 

fiscals del municipi contemplen un 
estalvi per als veïns del 50% de l'IBI 

durant els primers 5 anys des de la 

instal·lació dels panells; i del 10% 

durant els primers tres anys per a 

les indústries, un fet que pretén po-

tenciar les noves plaques.

Edificis municipals amb panells
El govern paretà, a més, també re-

força la seva aposta per les ener-

gies renovables i dimarts feia un 

acte als panells fotovoltaics ubi-

cats al sostre de l'Escola Pau Vila. 

Des del maig, l'Ajuntament comp-

ta amb aquestes plaques, que 

serveixen per reduir les factures 

d'electricitat de l'escola, i que van 

tenir un cost d'uns 59.000 euros.

El mes de gener del 2021, el con-

sistori també va instal·lar panells 

al camp de futbol municipal. En 

aquest cas, l'estalvi energètic afecta 

tant a les mateixes instal·lacions es-portives, com a l'edifici de l'Ajunta-

ment i les dependències municipals 

de Territori. La inversió en aquest 

cas va ser d'uns 51.000 euros.

"L'equip govern aposta serio-

sament per les energies renova-

bles", segons apuntava en la roda 

de premsa la regidora d'Urbanis-

me i Medi Ambient, Rosa Martí, 

qui anunciava que el tercer punt 

on s'instal·laran panells serà a 

l'Escola Pompeu Fabra.

Per a l'execució dels tres projec-

tes, Parets ha rebut diversos ajuts 

econòmics. D'una banda, la Di-

putació de Barcelona ha assumit 

el cost de les tres redaccions i hi 

ha aportat 50.000 euros; i l'Insti-

tut Català d'Energia (ICAEN) n'ha 

aportat 18.000.  i  sergio carrillo

CONSUM  EL GOVERN PREVEU INSTAL·LAR PLAQUES A L'ESCOLA POMPEU FABRA, QUE SE SUMARAN A LES QUE JA FUNCIONEN AL PAU VILA I AL CAMP DE FUTBOL

TERRAT DE L'ESCOLA PAU VILA  El govern va visitar els gairebé 90 panells solars fotovoltaics del centre

s.c.r.

El canvi d'enllumenat 
reduirà la factura 56.000 €
PARETS.  La plaça Josep Marcer 

acollia dilluns al matí la presen-

tació de la primera fase de reno-

vació dels fanals del poble a Leds, 

amb una campanya sota el nom 

de Parets Led's Go!. La majoria de 

l'enllumenat actual és de vapor de 

sodi i al·logen, i pròximament pas-

saran a aquesta tecnologia que és 

més eficient, menys contaminant i 

consumeix menys.

Aquesta primera fase actuarà a 

l'Eixample, concretament als car-

rers Sant Miquel, Batista i Roca, 

Butjosa, Amanda Sagristà, avin-

guda d'Espanya i a la plaça Josep 

Marcer. En aquestes vies es canvi-

aran 668 unitats de llum, que com-

portaran un estalvi energètic del 

70,97% (56.337,96 euros). Tenint 

en compte que el cost de la subs-

titució serà d'uns 120.000 euros, 

l'actuació estarà amortitzada en 

poc més de dos anys.

El consistori preveu que a princi-

pis de primavera tots els nous llums 

Leds ja puguin estar instal·lats als 

carrers indicats. Amb tot, també 

avancen que l'objectiu és ampli-

ar l'actuació. "Tenim uns 4.400 

fanals a Parets i en comencem 

amb 668, però la voluntat és fer 

diferents fases perquè totes les 

lluminàries tinguin tecnologia 

Led", explicava l'alcalde, Francesc 

Juzgado, en roda de premsa.    s.c.r.

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

VOLS TREBALLAR 

AMB NOSALTRES? 

Empresa de neteja 

de Mollet del Vallès 

busca noves incor-

poracions de per-

sonal especialitzat 

en neteja. Envieu CV 

a info@netejaacti-

va.es

E N F E R M E R A 

CALLISTA A DO-

MICILIO. Precios 

económicos. Inte-

resados llamad al 

teléfono 611 148 120.

GRUP MIXTE. ¡Bi-

envenido Año nu-

evo! Nos vemos de 

nuevo en el Res-

taurant D’GUST en 

Mollet el domingo 

15 de enero por 21 €. 

Llama y te informa-

mos al 677 394 239.

PIS AMB PARQUING  

A MOLLET. VALLE-

HERMOSO.  99 m2, 3 

hab., 2 banys, men-

jador amb balcó, 

cuina office. Cale-

facció i aire condi-

cionat. CEE: F. Tel. 

93 579 33 33. Ref. 

JV14408. 

PRECIOSA PLANTA 

BAJA EN PARETS. 

EIXAMPLE. Muy 

soleado, obra semi 

nueva, todo exterior. 

S a l ó n - c o m e d o r  

amplio de 27 m2 con 

salida a balcón de 

4 m2, cocina office, 

2 hab., baño. Suelo 

parquet, puertas 

lacadas blancas, 

ventanas de alu-

minio, calefacción 

de gas. CEE: D. Ref. 

LV11988. Tel. 93 568 

35 45.

PISO EN MOLLET.

ZONA COL·LEGIS 

NOUS. Céntrico, con 

asc., 83 m2, 3 hab., 

baño, salón, balcón, 

cocina, lavadero, 

parquet, vent. alum. 

CEE: E. Ref. JV14390. 

Precio: 169.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

PLANTA BAJA EN 

MOLLET. CAN 

PANTIQUET. Ref. 

JV14367. Bajos de 

obra rehabilitada. 2 

hab. dobles, baño, 

salón con cocina 

americana, vent. 

climalit, suelos de 

parquet, placas fo-

totérmicas. CEE: E. 

Precio: 155.000 €. 

Tel. 93 579 33 33.

DÚPLEX EN PA-

RETS. CENTRE. Amb 

ascensor.  118 m2, 

2 plantes, 4 hab., 2 

banys, cuina offi-

ce,  menjador amb 

terrassa. CEE: D. 

Preu: 248.000 €. Ref. 

JV14405. Interes-

sats/des truqueu al 

telèfon de contacte: 

93 579 33 33.

PIS A PARETS. EI-

XAMPLE. Ref. 

JV14409. 89 m2, 

amb ascensor, 3 

habitacions, cuina, 

menjador amb bal-

có. Parquet.  CEE: F. 

Preu: 225.000 €. Tel. 

93 579 33 33.

PISO A PARETS. 

EIXAMPLE.  Ref. 

JV14388. 97 m2, 4 

habitaciones, baño, 

tercera planta en 

finca sin ascensor. 

Cocina con galería, 

salón con salida a 

balcón. CEE: E. Pre-

cio: 139.900 €. Tel 93 

579 33 33. 

ALQUILO HABITA-

CIONES A 350 € 

solo para señoras, 

en Mollet del Vallès. 

Telèfon: 626 182 717

IMMOBILIÀRIA

VENDA

AMISTAT

FEINA

DEMANDA

OFERTA

LLOGUER
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L'Ajuntament de Parets 
contracta 32 aturats
PARETS.  Amb l' objectiu de facilitar la inser-

ció laboral i millorar les competències pro-

fessionals dels paretans, l'Ajuntament ha 

contractat 32 persones a través dels Plans 

d'Ocupació Locals. En concret, es tracta de 

15 contractes de neteja, 1 de consergeria, 

4 de brigada manteniment, 1 de tècnic de 

jardineria i horts, 4 d’administratius, 3 

d’agents cívics i 4 de reforç a les escoles. Els 

contractes tenen una durada de 6 mesos. 

OCUPACIÓ

La contractació es redueix en un 
52,6% el desembre al Baix Vallès

BAIX VALLÈS. El mes de desembre es van re-

gistrar al Baix Vallès un total de 2.344 contrac-

tes, un 52,6% menys que l'any anterior, quan 

la xifra va arribar als 4.951 contractes. Així ho 

indiquen les dades l'avanç de contractació i 

d’atur de desembre de 2022 de l’Observato-

ri-Centre d’Estudis del Consell Comarcal. 

Una davallada generalitzada arreu de la co-

marca i que en el cas de Mollet es va materialit-

zar amb 1.123 contractes,  un 141,9% menys 

que els signats el desembre de 2021. Pel que 

fa a Parets, va tancar el mes de desembre de 

2022 amb 476 contractes,  un 93,9% menys 

que els registrats el desembre de 2021. La re-

LABORAL  A MOLLET ES VAN SIGNAR 1.123 CONTRACTES, UN 141% MENYS

OCUPACIÓ El 66% dels contractes de la comarca, el desembre, els va englobar el sector serveis

arxiu

La multinacional Covestro 
destina dos milions a 
millorar la seguretat de la 
seva planta de Parets
PARETS. La multinacional alemanya Coves-

tro dedicada a la fabricació de polímers, ha 

invertit 2 milions d'euros en la millora de la 

seguretat de la planta que té a Parets i que 

va adquirir l'abril del 2021 a DSM. La in-

versió que es va fer durant l'exercici 2021, 

també ha tingut lloc a les altres plantes de 

la companyia a Espanya, amb un import 

total de 6,8 milions d'euros. En concret, 

va destinar 3,5 milions a la planta de Tar-

ragona, 2 milions a la de Parets del Vallès, 

688.000 euros pel centre ubicat a la zona 

franca de Barcelona, i 650.000 euros en 

les instal·lacions de Santa Margarida i els 

Monjos. L'objectiu principal de la proposta 

era consolidar la cultura de seguretat de les 

fàbriques a través de múltiples iniciativas 

de prevenció i protecció. “A Covestro la 

seguretat és la nostra prioritat núme-

ro 1, i traballem diariament per garan-

tir-la en tota la nostra cadena de valor, 

de manera transversal", afirma  Andrea 

Firenze, director general de Covestro Es-

panya. 

TEIXIT PRODUCTIU  

ducció de les xifres dels contractes temporals 

s'apunta com una de les principals causes de la 

caiguda de la contractació al territori. També 

el fet que el desembre, sigui històricament un 

dels mesos on la signatura de contractes sigui 

menor, un cop finalitzada la campanya de Na-

dal .

Pel que fa a la comarca el descens ha estat 

del 30% (3.308 contractes menys), de forma 

més marcada en els indefinits (-31%; 1.269 

menys) que en els temporals (-29%; 2.039 

menys).  Per sectors, aquest darrer mes es veu 

com el sector serveis englobaria el 66% dels 

contractes (4.995 en total). 

'Deskaradas Party', 
diumenge a les Pruneres
MOLLET. El parc de les Pruneres acollirà 

diumenge a partir de les 10 h, la Deskara-

das Party. L'esdeveniment organitzat per la 

perruqueria molletana Deskaradas compta-

rà amb la participació de diversos comerços 

amb xerrades i tallers de temes relacionats 

amb la salut i el benestar emocional i físic. 

Durant la jornada també es presentarà un 

nou negoci que obrirà portes a la ciutat. 

COMERÇ LOCAL
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L’expert respon

Clàudia Guasch

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

La salut com a causa de 
nul·litat d’un acomiadament

Ara fa uns mesos, i des d’aques-
tes mateixes pàgines, us infor-
màvem que, al nostre entendre, 
l’entrada en vigor de la recent 
Llei 15/2022 per a la igualtat 
de tracte i la no discriminació
hauria de permetre reclamar 
la nul·litat dels acomiadaments 
que afectessin persones en si-
tuació de baixa mèdica quan 
l’empresa no acredités l’existèn-
cia d’una causa real per a l’extin-
ció. Un canvi més que substan-
cial respecte la situació prèvia 
a l’aprovació d’aquesta norma 
doncs, amb anterioritat, els 
acomiadaments que implicaven 
la pèrdua del lloc de treball per 
a persones en situació d’incapa-
citat temporal gairebé sempre 
eren considerats merament 
improcedents, encara que no 
existís causa real i objectiva 
per extingir la relació laboral. 
De fet, la nul·litat (que implica 
la readmissió al lloc de treball i 
l’abonament dels salaris deixats 
de percebre) es reservava no-
més per a casos especialment 
greus i flagrants en què la per-
sona treballadora podia acredi-
tar que l’única i veritable causa 
pel seu acomiadament eren les 
seves dolences, lesions, patolo-
gies o estat de salut. Sent així, 
s’han arribat a declarar nuls 
acomiadaments de persones en 
situació d’incapacitat temporal 
quan s’apreciava que les lesions 
o la malaltia eren greus, es pre-
veia una baixa de llarga durada i 
resultava incerta la perspectiva 
de plena recuperació. Però, en 
qualsevol cas, la nul·litat sem-
pre resultava excepcional.

Canvi de paradigma
La nova Llei, però, modifica 
aquesta situació radicalment 
doncs ara, tal i com veníem re-
clamant llargament, s’incorpora 
la malaltia i qualsevol condi-
ció relacionada amb la salut
(estat serològic, predisposició 
genètica a patir una determi-
nada patologia...) com a causa 
de discriminació. I cal recor-
dar i tenir sempre ben present 
que en el nostre ordenament 
laboral, els acomiadaments 
discriminatoris tenen la con-
sideració de nuls i no pas im-
procedents. No és un matís, 
és un canvi profund i de gran 
transcendència.

Evidentment, tot i valorar des 
del primer moment que aco-
llint-nos a aquesta norma era 
possible instar la nul·litat dels 
acomiadaments sense causa 
objectiva de les persones de bai-
xa, advertíem que calia esperar 
a veure com els tribunals inter-
pretaven la Llei i fixaven el seu 
veritable abast. I de moment, les 
primeres sentències estan apli-
cant-la en el sentit garantista i 
protector que reclamàvem.

Sentències a Gijón i Vigo
Les dues primeres resolucions 
judicials que han transcendit 
i apliquen la Llei 15/2022 per 
resoldre la qüestió de com qua-
lificar l’acomiadament que afec-
ta persones en situació d’inca-
pacitat temporal han optat en 
ambdós casos per declarar la 
nul·litat dels acomiadaments
davant la manca de justificació 
per part de les respectives em-
preses de l’existència d’una cau-
sa real al marge del propi pro-
cés de baixa mèdica. És a dir, 
les sentències consideren que 
aquestes persones han perdut 
la feina pel fet d’emmalaltir o 
patir una lesió i que, per contra, 
si no haguessin causat baixa 
probablement conservarien el 
seu lloc de treball.

Són només dues sentències i cal 
esperar a que s’aprofundeixi en 
la construcció doctrinal al vol-
tant d’aquesta Llei, sobretot per 
part dels Tribunals Superiors de 
Justícia de les diferents comuni-
tats autònomes i el Tribunal Su-
prem, però és indiscutible que, 
de moment, la norma sembla 
afavorir que conservem el dret 
a no perdre la feina pel sim-
ple fet d’emmalaltir o tenir un 
problema de salut, encara que 
no sigui especialment greu.

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

PARETS. L'empresa paretana Tex-
til Manly, dedicada a la producció 
d'entreteles pel sector de la moda, 
és una de les 500 pimes de tot 
l'Estat que més va créixer durant 
l'any passat. Així ho recull la pa-
tronal Cepyme, que cada any llista 
les firmes que destaquen pel seu 
creixement empresarial, la seva 
capacitat d'innovació i internacio-
nalització.

 La companyia la qual compta ac-
tualment amb 22 empleats, va fac-
turar 21.306.938 euros el 2020 i té 
una taxa anual de creixement de 
vendes del 47,07%. Mentre que la 
seva rendibilitat econòmica (ROA) 
és del 48,19 %.

Una empresa familiar
Textil Manly és una empresa fa-
miliar de segona generació que 

compta amb més de 50 anys d'ex-
periència en la producció d'entre-
teles –un teixit que dona forma i 
consistència i que en el cas de les 
camises serveix per reforçar els 
punys o els colls– i forros antiestà-
tics, entre altres productes per a la 
indústria tèxtil.

Manly, que opera des del polígon 
de Can Volart de Parets i té sucur-
sals a Itàlia, Portugal i la Xina, va 
començar fabricant entreteles ter-
mo-adhesives de cotó, enfocant-se 
especialment en el sector de la ca-
miseria, tant per a homes com do-
nes, així com altres tipus de peces 
de vestir.

Amb els anys han anat ampliant 
la seva gamma de productes, in-
troduint una àmplia varietat d'en-
treteles adhesives i no-adhesives, 
així com folres, per a la confecció 
de roba per a homes, dones i nens.

Reinvenció durant la pandèmia 
Així mateix, també destaca la seva 
capacitat de reinvenció. Durant la 
pandèmia de la Covid va crear una 
unitat de negoci pel sector sanita-
ri, confeccionant mascaretes higi-
èniques. 

Textil Manly, una de les pimes 

amb més creixement de l'Estat

INDÚSTRIA LA PARETANA FORMA PART DE LA LLISTA PUBLICADA PER LA PATRONAL CEPYME

CAN VOLART La companyia té més de 50 anys d'experiència en el sector textil

TEXTIL MANLY

PRODUCTE INTERIOR BRUT

El PIB va créixer un 
8,4% durant 
el 2021 a Mollet

MOLLET. La ciutat de Mollet s'hau-
ria recuperat durant el 2021 de la 
davallada ocasionada l'any de l'es-
clat de la pandèmia, amb un pro-
ducte interior brut (PIB) de 1.385 
milions d'euros i un PIB per càpita 
de 27.100 euros, el qual suposa 
un increment del 8,4% respecte a 
l'any 2020. Així ho indica l'avanç 
dels registres de 2021 als muni-
cipis de més de 50.000 habitants 
publicat per l'Institut d'Estadísti-
ca de Catalunya (Idescat). Segons 
aquest avanç, la ciutat, però, con-
tinuaria amb un PIB per càpita per 
sota de la mitjana de la comarca 
29.500 euros i també seguiria per 
sota de la xifra mitjana per habi-
tant de 28.900 euros registrada el 
2019 a Mollet. Amb tot, tot i que en 
aquest avanç encara no s'inclouen 
els municipis de menys de 50.000 
habitants, Parets, segons les dades 
del 2020, continuaria sent la lo-
calitat del Baix Vallès amb un PIB 
més elevat (1.408,4 milions). 

La logística Moldstock 
s'instal·la a Can Volart 
PARETS. L'empresa de serveis logís-
tics Moldstck Logística –del Grup 
Moldtrans– ha posat en funcio-
nament un nou centre logístic de 
6.000 m² a Parets del Vallès. Es 
tracta de la tercera obertura realit-
zada per la companyia enguany, ja 
que el mes d'abril passat va posar 
en marxa un altre centre a Alacant i 
al juliol va inaugurar un magatzem 

a Massamagrell (València). El nou 
centre logístic està ubicat al Polí-
gon Industrial Can Volart i ofereix 
capacitat per emmagatzemar fins a 
6.800 palets en prestatgeries tipus 
rack. Les instal·lacions també dis-
posen d’una àmplia zona d'emma-
gatzematge a estiba i zones dedica-
des a la recepció, expedició, gestió 
de manipulacions, entre altres.  

EL GRUP HA ENGEGAT UN NOU CENTRE LOGÍSTIC DE 6.000 M2

NOU CENTRE L'espai al polígon paretà és d'uns 6.000 metres quadrats

S.C.
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El que mai pot fer un govern és
adaptar el planejament als

interessos d'un operador privat i
més si s'omple la boca de voler 

defensar el comerç local

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 mitjans de setmana es coneixia la decisió del gegant de la logística, Amazon, 

de tancar la planta de Martorelles, afectant així 800 treballadors de forma 

directa i centenars més de forma indirecta. Una decisió anunciada per sorpresa 

i que es preveu que s'executi gairebé amb la mateixa rapidesa que s'ha conegut. 

El fet és que no han passat ni cinc anys que la multinacional s'instal·lava al 

polígon martorellesenc. Ni cinc anys, d'aquell anunci que es feia públic l'abril del 

2017 i que es materialitzava el mes d'octubre del mateix any, posant en marxa 

la planta amb la contractació de més de 600 treballadors que imaginaven un 

futur al territori i que ara hauran d'anar a buscar en una altra banda, qui sap si 

podrà ser a prop de casa –considerant el centre de la Zona Franca de Barcelona 

el més pròxim–. La intenció del Consistori de Martorelles i que s'ha compromès 

a promoure amb el Govern de la Generalitat, és que els treballadors puguin ser 

contractats als centres de treball que la companyia fundada per Jeff Bezos té a 

Catalunya. També volen buscar les millors condicions per qui decideixi posar fi 

a la seva relació contractual amb Amazon. Una relació, que podria considerar-

se poc de fiar, tenint en compte la volatilitat d'un sector, el de la logística, que 

sembla no tenir en compte ni a la gent, ni al territori on està ubicat. 

EL "VOLÀTIL" MÓN DE LA LOGÍSTICA
Editorial

quest dimecres hem conegut la 
notícia que l’empresa Amazon 
tancarà la seva planta logística de 
Martorelles, fet que suposa l’aco-

miadament de 800 persones, entre les quals 
es troben moltes veïnes i veïns de Mollet del 
Vallès. Des d’Ara Mollet ERC lamentem aques-
ta pèrdua de llocs de treball.

Avui això passa a Martorelles, però també 
podria haver estat a Mollet. Els darrers anys 
s’ha anat substituint teixit industrial per cen-
tres logístics als nostres polígons industrials 
i de la zona. Cada vegada que s’instal·la una 
d’aquestes plataformes al territori els discur-
sos se centren en la promesa de centenars de 
llocs de treball i en la revitalització de l’econo-
mia. Hem sentit aquest discurs triomfalista per 
part del govern de Mollet també en els darrers 
temps, quan un centre també de l’empresa 
Amazon (però molt més petit, d’uns 130 tre-
balladors i treballadores) va obrir a Can Ma-
garola on hi havia hagut la històrica Bacardí. O 
també quan han modificat el planejament per 
permetre l’obertura de més centres logístics al 
polígon de Can Prat.

No es tracta de condemnar tota la logística de 
per si, ni d’ignorar que la manera de comprar i 
distribuir les mercaderies ha canviat els darrers 
anys amb una tendència a la compra per inter-
net que la pandèmia ha consolidat. Però no po-

a pocs dies hem pogut conèixer 
el contingut de la proposta de 
conveni urbanístic a signar entre 
l'Ajuntament i de Parets i la socie-
tat mercantil Arial Fomento, que 

ha de donar llum verda a la modificació del 
Pla General per encabir la implantació d'una 
gran superfície comercial, de la marca LIDL, 
en l'àmbit conegut com el plàtan.

Aquesta publicació com també la modifica-
ció del sostre residencial, en el ple d'octubre, 
per aconseguir el vistiplau del Departament 
de Comerç de la Generalitat ens demostra 
que el Govern de la moció de censura té pres-
sa per executar aquest pelotazo urbanístic.

Si bé és cert que l'actual Pla General preveu 
uns 100 habitatges en aquests terrenys, dels 
quals una trentena són de protecció oficial, la 
realitat social i econòmica dels darrers tretze 
anys ha canviat i avui dia fa inviable tirar en-
davant aquell projecte.

Però el que mai pot fer un govern és adap-
tar el planejament als interessos d'un ope-
rador privat i més si aquest govern s'omple 
de boca que vol defensar el comerç de pro-
ximitat.

En l'audiència davant de la ciutadania, el 
Govern de PSC i Sumem Esquerres no va sa-

Els costos de la logística

Molta pressa i poca endreça 

dem obviar-ne els costos laborals, econòmics i 
ambientals. Aquest model ocupa molt d’espai, 
genera molt trànsit i emissions al seu voltant i, 
a més va associat a una gran precarietat labo-
ral (només cal recordar que Amazon ha estat 
multada reiteradament per la Generalitat per 
incomplir la normativa laboral). La gran majo-
ria de riquesa que genera no es queda aquí ni 
es reparteix massa, sinó que se’n va molt lluny 
i es concentra en uns pocs. A més de fer mal al 
comerç de proximitat.

A la nostra ciutat necessitem una política 
industrial de futur. I això no passa sol, cal que 
es lideri des de l’Ajuntament, sent proactiu 
en treballar per la reindustrialització, bus-
cant inversions amb valor afegit que generin 
una economia i riquesa basada en fonaments 
molt més sòlids que ens garanteixin un futur 
millor i un canvi de model.

Apostar per la logística com a base econòmi-
ca del territori, de manera que vagi substituint 
el teixit industrial que hem anat perdent, i de la 
mà d’empreses multinacionals que avui hi són, 
però ja veiem que demà passat probablement 
ja no, és un greu error i des d’Ara Mollet ERC ho 
hem dit moltes vegades al govern de la ciutat.

Pot generar titulars efectistes i una sensa-
ció efímera que tot va bé, però no és el que 
necessitem, ni és pensar en el futur de les pro-
peres generacions més enllà de l’any que ve.

És clar que aquesta visió no ens pot sor-
prendre: tenim un govern del PSC (i Pode-
mos) que només es preocupa per generar 
titulars i sensacions efímeres abans de les 
eleccions en lloc de treballar per generar els 
canvis de fons per tenir la ciutat que els mo-
lletans i molletanes mereixem.

ber donar resposta a les preguntes del veï-
nat, que no entén les presses i la precipita-
ció per aprovar aquests canvis urbanístics, 
si tenim en compte que falten pocs mesos 
per les eleccions municipals.

Del compromís que Incasòl construiria 
els 40 habitatges de protecció oficial en 
els terrenys que l'operador privat cediria a 
l'Ajuntament, ni rastre.

En cap dels articles del text inicial de 
conveni no apareix tampoc el compromís 

d'Arial Fomento d'assumir els costos de 
construcció de la rotonda de l'avinguda 
Catalunya amb Lluís Companys, anunciat 
des de fa mesos pel Govern de la moció de 
censura.

En contraposició, l'Ajuntament de Parets 
es compromet a tramitar amb diligència la 
modificació del Pla General. Per què tanta 
pressa, a què respon aquest interès?

Des d'Ara Parets ERC pensem que les 
presses no són bones i insistim que només 
un canvi de majoria política a l'Ajuntament 
el pròxim 28 de maig de 2023 pot aturar 
aquest autèntic despropòsit.
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MARTA 

VILARET
Candidata d'Ara 

Mollet ERC-EUiA

JORDI 

SEGUER
Exalcalde de Parets i candidat 

d'Ara Parets ERC a l'Alcaldia 

a diada de Sant Jordi 2021 van 
despertar la meva curiositat els 
llibres de poesia i narrativa es-
crits per autors/es de Parets. Tí-

tols com Els camins de l’amor, Vigilant el pas, 
Educa tu niño interior, El pintalabios de mamá

i Te vencí, Valle de Robles van desvetllar la 
meva curiositat i alguns d’ells han entrat a 
formar part de la meva biblioteca. Els seus 
títols són missatges que conviden a dialogar. 
La lectura és un diàleg íntim enriquidor. I no 
fa pas gaire dies que he llegit en la premsa 
l’existència de l’Associació d'Autors de Parets 
del Vallès amb l’objectiu de promoure la cul-
tura escrita al poble en tots els seus formats. 

L

ESCRIPTORS I ESCRIPTORES DE PARETS

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

Com a membre del Niu d’art de Parets amb 
poetes com Isidre Oller, Eulàlia Ripoll, Jau-
me Anfruns, autors de llibres de poesia, la 
notícia de l’entitat d'autors de Parets em 
va fer pensar en el nivell cultural que s’hi 
conrea en cases paretanes. I nous horitzons 
s’han obert. S’han obert perquè anuncien 
la realitat de pensadors i pensadores, que 
sense fer soroll, remouen les aigües de les 
idees i els sentiments, en les que naveguen 
vaixells de nous descobridors. Pensar és 
estimar i fer cultura i els pobles en els que 
hi viuen persones que pensen són garantia 
del progrés de la llibertat. Per alguna raó 
Parets del Vallès és poble lector.

OPINIÓ
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El CP Mollet, a remuntarLa Vuelta portarà els millors ciclistes al Baix Vallès
El primer equip del CP Mollet va perdre l'anada 

de l'eliminatòria per pujar a Primera Divisió. 

Els molletans van caure per 9-7 a la pista del 

CP Prat i necessitaran remuntar aquest cap de 

setmana a casa, al partit de tornada.

La Vuelta va anunciar fa uns dies el seu recorregut per a l'edició 2023, 

que començarà a Barcelona. La segona etapa (Mataró - Barcelona) 

passarà per alguns municipis del Baix Vallès. De moment, està confirmat el seu pas per Montmeló i pel Circuit de Barcelona-Catalunya, 
a falta de conèixer en detall la ruta prevista.

La nova lliga de Gerard Piqué

té representació baixvallesana

MOLLET / PARETS. La Kings League, 

la nova lliga de futbol 7 impulsada 

per Gerard Piqué i l'streamer Ibai 

Llanos, té a les seves plantilles 

sis jugadors amb vincles baixva-

llesans. La lliga, que es disputa al 

Port de Barcelona, proposa partits 

de futbol 7 amb noves regles, per 

fer-los més dinàmics i frenètics.

Parets és un dels municipis amb 

més representació amb un total 

de tres jugadors del poble, Marc 

Pluvins i els germans Guillem i Pau 

Ruiz. Pluvins, exjugador del CF Pa-

rets, va ser seleccionat per l'equip 

1K, presidit per Iker Casillas. Pel 

que fa a Guillem Ruiz, també exju-

gador del CF Parets i actualment a l'EC Granollers, va entrar al Rayo 
de Barcelona, club presidit per 

l'streamer Spursito. Finalment, 

Pau Ruiz, actual jugador del CF Pa-

rets, juga a El Barrio, de l'influencer 

Adri Contreras. 

L'altra part de la representació 

baixvallesana arriba des del CF 

Mollet UE, amb tres jugadors del 

primer equip. Sergio Sánchez i Noel 

López tornen a compartir equip 

i ho fan a l'equip Los Troncos, de 

l'streamer Perxita; mentre que el 

porter Joan Canet realitza les seves parades al Rayo de Barcelona.
Un futbol diferent
El paretà Pau Ruiz afirma que par-

ticipar en la Kings League està sent 

"una experiència molt bona", 

ja que proposa un futbol 7 "molt 
dinàmic, amb molts gols i molt 
xou". El jugador relata que un dels 

factors més sorprenents és la pre-

sència d'exjugadors professionals: 

"És el més boig, que un dia em 
toqui defensar al 'Kun' Agüero o 
a Joan Capdevila. És un extra de 
motivació jugar contra professi-
onals i exjugadors de prestigi". 

A més, Ruiz afirma que els influ-

encers que presideixen els clubs 

estan molt implicats: "Ens ha sor-
près que tots els presidents ens 
tenen molt cuidats".

Sobre el procés de selecció, Pau 

Ruiz explica que el va animar el seu 

germà: "Ens vam presentar per 
provar sort, no esperàvem que 
ens agafessin. Cada fase ens vè-
iem més a dintre fins que ens van 
seleccionar al draft". El defensa 

també afirma que és "molt espe-
cial" per a ell compartir l'experi-

ència amb el seu germà, tot i estar 

a equips diferents.  sergi casanovas

FUTBOL  LA NOVA COMPETICIÓ VA SELECCIONAR SIS JUGADORS AMB VINCLES BAIXVALLESANS

EN FAMÍLIA Pau Ruiz és un dels jugadors de la lliga, on també està el seu germà

kings league

A la Kings League hi participen tres jugadors paretans - un 

d'ells del CF Parets - i tres jugadors del CF Mollet UE

SANT FOST. Adolfo Fernández, ju-

gador del Barça de futbol sala i veí de Sant Fost, va guanyar diumenge 
la seva tercera Supercopa d'Espa-nya, després que el conjunt culer 
superés al Movistar Inter per 3-5. 

Adolfo va contribuir al triomf amb 

un gol i es va endur el premi MVP 

al millor jugador de la competició.

La consecució d'aquest títol ser-

veix al Barça i a Adolfo per passar 

pàgina de la dolorosa eliminació 

de la Champions, tal com va expli-

car el jugador a la roda de premsa: 

"Estic contentíssim pel títol, era 
necessari després de la Champi-
ons. Estàvem treballant bé i ens 
ho mereixem. Els nostres prin-
cipals objectius són Europa i la 
lliga, però tots els títols tenen 
importància i l'equip es deixa la 
vida per tots".

Renovat per tres anys més
El títol arriba pocs dies després 

que el jugador i el Barça anuncies-

sin la seva continuïtat al club blau-grana fins a l'any 2026. Adolfo es 
troba actualment en la seva setena 

temporada a l'equip barcelonista, on va arribar l'any 2016 procedent 
del Santa Coloma, i arribarà a les 

deu amb l'acord de renovació que 

va signar fa uns dies. 

Adolfo, campió de la 
Supercopa d'Espanya

FUTBOL SALA  EL VEÍ DE SANT FOST VA SER L'MVP DEL TORNEIG

ADOLFO AMB EL TROFEU MVP

rfef

La UE Sant Fost i el CF Martorelles
tornaran a tenir un derbi sis anys després

Els clubs de Sant Fost i Martorelles reviuran la seva històrica rivalitat 

amb un nou derbi, tot i que aquest cop serà entre el filial martorellesenc i 

el primer equip de Sant Fost. L'últim enfrontament entre els dos clubs va ser l'any 2017, quan ambdós primers equips jugaven a Quarta Catalana. 
El partit serà el dissabte a les 17.30 h al camp municipal de Martorelles, 

on l'equip local arriba com a favorit, ja que està 10 punts per sobre.

FUTBOL | Quarta Catalana
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Els equips màster masculí i femení del Club Atletisme Parets van participar 

en el Campionat de Catalunya Màster per clubs, celebrat a Sabadell. Els dos 

combinats del club havien aconseguit classificar-se per les finals catalanes, 

però cap dels dos va aconseguir sortir de l'últim lloc. L'equip masculí va 

finalitzar dotzè amb 35 punts, mentre que el femení va acabar en novena 

posició amb 34 punts. Individualment, va destacar la primera posició de 

Carmen Solé al llançament de pes, amb una marca de 9,70 metres.

EL CA PARETS PARTICIPA AL CAMPIONAT
DE CATALUNYA MÀSTER PER CLUBS

ATLETISME  AMB ELS EQUIPS MÀSTERS MASCULÍ I FEMENÍ
ca parets

El Club Handbol Parets va celebrar diumenge la seva segona trobada d'escoles 

al pavelló Joaquim Rodríguez. La jornada de minihandbol va reunir a una 

seixantena de nens i nenes del municipi que van poder descobrir i jugar 

l'esport en un torneig amistós organitzat pel club paretà. Aquesta edició va 

comptar amb la presència del jugador paretà, Javi Rodríguez, que milita a l’HC 

Eivissa de la Divisió d’Honor Plata, i també de diversos jugadors, entrenadors i 

directius del club paretà, entre ells la plantilla del primer equip.

Seixanta infants a la trobada escolar

HANDBOL  EL PROFESSIONAL JAVI RODRÍGUEZ VA ESTAR-HI
handbol parets

L'FS Parets vol tornar a la lliga 

donant la sorpresa al líder

PARETS. L'FS Parets torna a la lliga 

aquest cap de setmana després 

de l'aturada nadalenca. L'equip 

paretà rebrà al CFS Montsant el 

diumenge a les 12.15 h, al pavelló 

Joaquim Rodríguez. L'entrenador 

José Manuel Ibáñez reconeix que 

serà "un rival molt complicat" 

perquè "és el líder i està bastant 

imparable". Tot i això, el tècnic 

afirma no s'arronsaran: "Hem de 

tenir-los respecte però sense 

complexos. Creiem que podem 

lluitar amb tothom".

La primera part de la temporada 

per l'FS Parets ha estat prou bona: 

"Estem responent bé i hem aca-

bat l'any fora dels llocs de des-

cens", valora Ibáñez. L'entrena-

dor creu que el seu equip és "molt 

jove" i que, per tant, va adaptant-se 

a la categoria amb cada partit. Mal-

grat això, Ibáñez creu que l'equip 

"té marge de millora per a la 

segona volta" i segueix fixant l'ob-

jectiu del curs en la permanència.

Primera ronda de copa superada
La competició va arrencar una 

mica abans per l'FS Parets. Di-

marts ja va tenir el seu primer 

partit oficial de l'any en el duel de 

Copa Catalunya contra la Unión 

Llagostense. Els de José Manuel 

Ibáñez van superar al combinat 

llagostenc per 4-6 en un partit més 

igualat del que s'esperava.

D'aquesta manera, l'FS Parets 

avança a la següent ronda de la 

copa, on s'enfrontarà a l'Sporting 

Montmeló, de Primera Catalana, el 

5 de febrer. Ibáñez afirma que la 

copa és "un bon al·licient" però 

que el seu objectiu principal se-

gueix sent la lliga.  s.casanovas

FUTBOL SALA | Tercera Nacional  EL CONJUNT PARETÀ REP EL CFS MONTSANT AQUEST DIUMENGE

FORA DEL DESCENS L'equip va tancar l'any en places de permanència

fs parets

PARETS. El CF Parets va tornar a 

patir un gol dolorós en els últims 

minuts en la seva visita al CF To-

relló. Els paretans van arribar als 

últims minuts al davant, però van 

encaixar un gol a l'última jugada 

del partit que els manté al caient 

del descens.

L'entrenador Javi López reconeix 

que la situació de l'equip "no és la 

millor" i que necessiten "una dinà-

mica positiva". L'entrenador creu 

que els hi està faltant "una mica 

de sort": "Ens han marcat un gol 

decisiu en els últims minuts a 

massa partits. Competim molt 

bé, però no aconseguim tancar 

els partits". López creu que neces-

siten "encadenar bons resultats" 

per sortir d'aquesta dinàmica.

Aquest diumenge l'equip local 

rebrà al Vic UE al Josep Seguer a les 

12.15 h. López descriu al Vic com 

"un equipàs", però confia que el 

seu equip "pot competir amb 

qualsevol".  sergi casanovas

El CF Parets empata amb 
el CF Torelló a l'última 
jugada del partit

FUTBOL | Primera Catalana  ELS OSONENCS VAN DEIXAR AL PARETS SENSE ELS TRES PUNTS AL FINAL
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'El muelle de las Brumas'Grushenka, al festival Let's de Salamandra

El Casal Cultural de Mollet projectarà 

aquest divendres a les 21 h a la sala d'actes el �ilm El muelle de las Brumas, de Marcel 

Carné. Estrenada l'any 1938, tracta la 

història d'un desertor de l'exèrcit francès.

El grup de música paretà Grushenka participarà del festival Let’s 2023. Es tracta de la 18a edició del festival, i Grushenka actuarà el 4 de març, el mateix dia que Los Punsetes. El festival, que se celebra a la Sala Salamandra de l'Hospitalet, que compta amb caps de cartell com Pau Vallvé o Carolina Durante.

MOLLET.  Aquest divendres a les 19  

h es podrà gaudir al Centre de Ser-veis per a la Gent Gran El Lledoner 
del concert de jazz de Swing En-gine. Joan Torrentó (violí), Pablo Ruiz (bateria) i Simón Palazzi (pi-ano) oferiran un repertori al més 
pur estil swing i dixieland, trans-portant el públic a l'època daurada 
del jazz.

L'accés és gratuït, però es po-

den reservar entrades trucant al 

93 579 09 66 o escrivint a ellledo-

ner@molletvalles.cat.  

MOLLET.  La Cultural ja ha engegat 

el procés de recollida de necessi-

tats per a la futura Casa d'Entitats, que, com va avançar SomMollet el novembre, l'Ajuntament té previst 
ubicar en una cantonada de l'espai 

de l'antiga Teneria.

"L'Ajuntament vol donar-nos 

un espai on hi puguem encabir 

totes les entitats", explica l'Asier 

Ruiz, un dels portaveus de la Co-ordinadora de Cultura Popular de 
Mollet. La intenció és que aquest nou equipament sigui "una mica 

com el que és l'Era ara mateix, 

però intentant evitar el proble-

ma que tenim amb els veïns". Passar d'estar envoltats de pisos, a 
la distància que hi ha entre la Te-

neria i els habitatges de davant de 

l'estació de Mollet-Sant Fost, és un 

gran aspecte que s'ha valorat.

Ara és el torn perquè les enti-

tats fundadores de La Cultural 

–Torrats, Morats, La Cuca Molla, Esbart Dansaire, Ball de Diables, 

Colla Gegantera i Castellers de Mo-llet– demanin tot allò que voldrien 
que hi hagués al nou espai. Serà la 

coordinadora, però, la portaveu 

davant del consistori i qui farà ar-

ribar aquestes peticions. L'Asier 

Ruiz assegura que "d'aquí a poc 

temps" presentaran les propostes 

al govern local i afegeix que de-manaran "a màxims, però amb 

sentit".

El propòsit de tot plegat és que la 

nova seu "disposi de les infraes-

tructures necessàries" i que es-

devingui "un punt de trobada on 

nodrir Mollet de cultura i art".

Un dels aspectes que ja avancen que reclamaran és una zona per a concerts amb amfiteatre on, si així 
ho volgués AMAM, podria fer-hi 

els concerts dels divendres. Tant AMAM, com Tradicions i Costums 
i el Casal Cultural no són fundado-

res sinó adherides a la coordina-

dora, però podran aprofitar l'es-

pai.    SERGIO CARRILLO

EQUIPAMENTS  PRESENTARAN A L'AJUNTAMENT LES PETICIONS PER A LA CASA D'ENTITATS

■ Pel que fa al vessant polític, en un co-

municat que La Cultural feia el desembre 

s'hi referia: "Esperem que no sigui una 
promesa electoral de l’Ajuntament ni de 
la seva alcaldessa". En aquest sentit, el 

portaveu Asier Ruiz apunta: "Tenim l'es-
perança que surti el partit que surti, tiri 
endavant". Alhora, considera el govern 

actual "està una mica més involucrat 
amb la cultura que abans", així com que 

els partits que tenen més força al con-

sistori "també aposten per la cultura".

QUE NO ESDEVINGUI 
ELECTORALISME

ARXIU

PARC DE CAN MULÀ  Imatge de la presentació pública de la coordinadora

Una de les peticions que

faran serà la construcció

d'una zona per a concerts

amb amfiteatre

ART

Mollet busca obres 
d'arts visuals i 
musicals de dones
MOLLET. L'Ajuntament ha obert la convocatòria d’arts visuals i mu-
sicals per a l’exposició col·lectiva Feminartist 2023. La convocatòria 
estarà oberta fins al 13 de febrer i la mostra tindrà lloc del 2 al 31 de març al Centre d’Informació i Re-cursos per a Dones (CIRD) Joana Barcala, amb motiu del 8 de març. La convocatòria s’adreça a les ar-tistes dones del Vallès Oriental, majors de 16 anys, que s’expressin 
a través de disciplines audiovisuals o musicals. Un jurat seleccionarà 
dues participants, que exposaran individualment a El Racó de l’Artis-ta del Museu Abelló i al CIRD Joana Barcala. Les obres s’han d’enviar 
a través de wetransfer a cirdjoa-

nabarcala@molletvalles.cat.  

MÚSICA

Punk-rock al 
primer Directe
al Cívic de l'any
MOLLET.  El primer Directe al Cívic de l'any arriba més matiner que mai. Malgrat que normalment al 
gener no es feia l'acte, enguany sí que tira endavant, amb una nit de punk-rock. Aquest esdeveniment organitzat per l'Associació de Mú-
sica i Art de Mollet (AMAM) torna 

a celebrar-se aquest divendres, a 

les 21.30 h al Centre Cívic de Can Pantiquet, i comptarà amb les ac-tuacions dels grups de música De-senfreno i Wild Mamas.Les entrades són gratuïtes amb taquilla inversa. A més, els assis-
tents podran gaudir d'un espai de bar amb begudes a la venda a 
preus populars.  

Mostra de maquetes 
de paper a La Marineta

MOLLET.  Aquest dissabte (12 h) s'inaugura la segona mostra del cicle d'exposicions que Mútua Mo-llet està duent a terme a La Marine-ta. Sota el nom d'Artistes Anònims, 
en aquesta segona parada del ci-cle, el protagonisme serà per a les maquetes de paper elaborades pel 
Joan Alfaro. L'estrena va anar a càrrec del Juan Vicente Fernández, amb una exposició de papiroflèxia. La proposta compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament.  

La Cultural recull les necessitats 

per a la nova seu a la Teneria

Concert de jazz 
amb Swing Engine 
al Lledoner

www.mudanzasgonzalez.com 

93 572 17 61

Ofrecemos 
la mejor relación 

calidad-precio

Más de 15 años de 
experiencia

Presupuesto 
online o presencial, 

gratuito y sin 
compromiso

HACEMOS 
FÁCIL TU 
MUDANZA

DISSABTE 14

DIUMENGE 15

DIVENDRES 13

La meteorologia a Mollet en directe a www.molletmeteo.cat

Malgrat que les altes pres-sions s’imposaran, el cel serà força enteranyinat  de núvols, tots de tipus alt i mitja i sense conse-
qüències.Matí assolellat i força més núvols, a  la tarda, també de tipus alt i prim, i amb temperatures lleugera-ment més altes.Baixada de  temperatura, 
que es notarà especial-ment al final del dia, i que 
serà intensa en dies poste-

riors. A la tarda i vespre, 

possibilitat de ruixats.

EL TEMPS per Felip Comas

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

DIJOUS, 5 17ºC 3ºC 11ºC - 15 km/h SSW

DIVENDRES, 6 16ºC 1ºC 11ºC - 10 km/h SW

DISSABTE, 7 15ºC 1ºC 10ºC - 29 km/h SW

DIUMENGE, 8 15ºC 9ºC 13ºC 0,2 18 km/h SW

DILLUNS, 9 16ºC 9ºC 13ºC - 37 km/h W

DIMARTS, 10 15ºC 3ºC 11ºC - 11 km/h NNE

DIMECRES, 11 15ºC 4ºC 12ºC - 11 km/h NE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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PARETS. El teatre de Can Rajoler i la 
Sala Basart Cooperativa acolliran 
els més de vint muntages de teatre 
i música que integren la nova pro-
gramació d'espectacles a Parets 
que s'allargarà fins al mes de maig. 
Un cop més la cartellera oferirà ca-
res conegudes de l'escena catalana 
com la de l'actriu Lluïsa Castell, 
que coprotagonitza amb Geor-
gina Latre la comèdia dramàtica 
Tocar mare, de Marta Barceló (5 
de març), una història sobre dues 
dones que, de manera insòlita, es 
converteixen en família. El vodevil 
Cunyades, protagonitzat per quatre 
cares molt televisives, les d'Àngels 
Bassas, Mónica Pérez, Fermí Fer-
nandez i Jordi Ríos (5 de febrer) 
serà una altra de les propostes cò-
miques de la programació. 

En el marc del programa de la 
Festa Major d'Hivern, i amb un 
Premi Serra d'or al millor espec-
tacle de pallassos, arribarà Gran 

Reserva (23 de gener), que farà un 
repàs de la trajectòria de Rhum & 
Cia. Jordi Martínez, Joan Arqué, 
Roger Julià, Mauro Paganini i Pi-
ero Steiner portaran a escena el 
ritme frenètic d'aquest grup de 
pallassos gamberros.

Un altre cap de cartell serà l'hu-
morista Pep Plaza, qui actuarà 
per partida doble amb el muntat-
ge musical Jazz som aquí!, inclòs 
també en la Festa Major d'Hivern, 
en què acompanyarà les seves 
imitacions amb la Big Band Jazz 
Maresme (21 de gener), i el monò-
leg per celebrar els seus 25 anys 
sobre l'escenari Ara més! (13 de 
maig), que es farà a la Sala Basart.

Els espectacles musicals es com-
pletaran amb el muntatge Mil i una 

Una vintena de muntatges farceixen 
la nova temporada d'espectacles de Parets

ARTS ESCÈNIQUES  LA COMÈDIA PREDOMINA EN UNA PROGRAMACIÓ QUE PORTARÀ ALS ESCENARIS PARETANS CARES CONEGUDES DEL PANORAMA TEATRAL CATALÀ

HUMOR  Pep Plaza actuarà per partida doble als escenaris paretans

MATRIMONIS  Un vodevil amb cares conegudes amb CunyadesPALLASSOS  Rhum & Cia repassa la seva esbojarrada trajectòria amb Gran Reserva

check & go

p.p.

nits amb la Llobregat, una propos-
ta que combina textos de Les mil i 

una nits amb la música de la cobla 
La Principal del Llobregat ( 26 de 
febrer); Maestrissimo (Paganini 

2), de Producciones Yllana, que 
proposa un muntatge a mig camí 
entre el concert de càmera i la co-
mèdia satírica (16 d'abril), i Refu-

gi, una creació de Sergi Carbonell, 
teclista de Txarango, que presenta 
el seu projecte en solitari que na-
vega per un univers poètic amb 
sonoritats delicades (21 de maig).

Més cafè teatre
La Sala Basart també acollirà el 
monòleg #mimadreestrendingto-

pic, de l'humorista Álex Clavero, 
que parlarà de la irrupció de les 
noves tecnologies (11 de febrer) 
i el nou espectacle còmic 30 anys 

fent el moniato de Pot de Plom 
amb Xavi Castillo al capdavant 
que repassarà els 30 anys de tra-
jectòria del grup (11 de març).

La creació local també tindrà 
cabuda en la programació teatral 

Propostes familiars

Rialles Parets tornarà a encarregar-se 

de les propostes per al públic infan-

til i familiar, que obriran el teló amb 

La bella dorment, (22 de gener), de 

Dreams Teatre, dins el programa de 

Festa Major d'Hivern. El segon mun-

tatge serà la història de l'orangutà 

Jojo, a càrrec de Ytuquepintes (12 de 

febrer). La Cia. Teatre Mòbil portarà a 

l'escena paretana l'espectacle d'humor 

L’odissea del riure perdut (12 de març) 

i en el marc de Sant Jordi, la plaça de 

la Vila acollirà l'espectale de titelles 

La mongeta màgica, de Festuc Teatre 

(23 d’abril). Per tancar la temporada, 

Rialles s'acomiadarà amb El Bosc, un 

viatge per trobar una espècie estranya 

en perill d'extinció de la mà de Sàndal 

Produccions (14 de maig). 

RIALLES PROGRAMA 
CINC ESPECTACLES PER 
AL PÚBLIC INFANTIL

d'aquest semestre. La directora 
paretana Queralt Riera presenta 
L'amor (no és per a mi, va dir Me-

dea), que ofereix una nova visió 
del mite clàssic en el marc de la 
programació Març de Dones (19 
març), que també inclourà Una 

llum tímida, d'Àfrica Alonso, que 
explicarà la història d'amor de 
dues dones lesbianes durant el 

franquisme (26 de març) .
   Les dramatúrgies Celebraré mi 

muerte, sobre el cas del primer 
metge acusat d'homicidi per 
aplicar l'eutanàsia a Espanya (2 
d'abril) i L'amic retrobat, de Fred 
Uhlman, que parla de l'amistat i 
l'odi amb el rerefons del nazisme 
(7 de maig), tancaran la progra-
mació escènica del semestre. i

rhum & cia

AUTO REYVE
TALLER MULTIMARCA 

REPARACIÓ GENERAL DE L’AUTOMÒBIL

Carrer Major, 52 - 08170 Montornès del Vallès
T. 93 568 46 52 - F. 93 572 24 62

autoreyve@gmail.com
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La 25a desfilada infernal i la 15a 
trobada de gegants, actes principals

POPULAR  LES ENTITATS CULTURALS DEL POBLE TORNARAN A SER EL PAL DE PALLER DE LA GRESCA HIVERNAL DE PARETS DEL VALLÈS

cabem de sortir de les ac-

tivitats del Nadal i ja espe-

rem amb les mateixes ga-

nes la nostra Festa Major 

d'Hivern. Amb un munt d'activitats 

que hem treballat conjuntament 

amb la Taula d'entitats de Parets.

Gràcies a totes les entitats que la 

conformen tindrem un programa 

amb una mica de tot per a tothom.

Destacaria totes les activitats 

però com a novetat, recuperem el 

format d'abans de la pandèmia del 

CANTA Parets!, ampliem el número 

de Medalles de la Vila i hem previst 

dos concerts per a tots els públics: 

Hotel Cochambre i a continuació 

sessió d'electrònica amb el DJ pa-

retà Alan.

També degustarem la mongeta 

paretana durant la calçotada po-

pular, i estrenem concurs de cuina 

amb ella. 

Parets Medieval, Correfoc de Bès-

ties i Desfilada Infernal, torneig de 

petanca, concurs de fotografia, toc 

d'inici i pilar de Festa Major, trobada 

de Bestiari, xocolatada i cremat de 

rom, trobada i plantada de Gegants, 

correfoc, ball, acapte de sang, parc 

infantil i castells de gel, teatre... 

Estigueu atents a tota la progra-

mació i gaudiu del nostre poble i de 

les nostres activitats. 

Plegats fem Parets i el vivim de 

manera intensa. 

Visca Parets, visca la Festa Major i 

visca les nostres entitats!

A

FRANCESC

JUZGADO
Alcalde de

Parets del Vallès

Parets es torna a 
vestir de FESTA!

Dissabte 21 a partir de les 11 h amb 

el toc de campanes i tronada d’inici 

de festa arrencarà oficialment la 

festa major d'hivern de Parets 2023. 

Tot i que els primers actes arren-

quen aquest divendres 13 i la cami-

nada de Parets contra el càncer del 5 

de febrer serà la darrera activitat del 

programa, els plats forts arribaran 

entre els dies 20 i 23 de gener.

Les entitats en tornaran a ser 

clares protagonistes, i els Diables –

conjuntament amb la Parròquia de 

Sant Esteve– faran sonar la Teresi-

na, l’Eulàlia, la Rosalia i la Maria, les 

quatre campanes de l’Església, per 

fer-ne el tret de sortida. Tot plegat 

anirà seguit de l'entrada a la plaça 

de la Vila de les figures de Parets a 

càrrec de la Colla de Gegants, Gra-

llers i Bestiari de Parets, i del pilar 

dels Manyacs a partir de les 11.20 h.

Els Diables de Parets estaran 

aquell dissabte clarament al focus 

d'atenció. També al matí, però a 

l'aparcament de la Linera, faran la 

plantada de la 6a trobada de besti-

ari, amb colles convidades de Sitges, 

Calafell, Sant Antoni de Vilamajor, 

Montcada i Reixac, Gavà, Montmeló. 

Pel que fa al vessant local, hi seran El 

Bitru i el Llucifer –dels Gegants–, així 

com La Bèstia, El Rusti i La Pedra –

dels Diables–. A les 12.30 h en faran 

la inauguració, amb un petit lluï-

ment de les bèsties participants. La 

trobada de bestiari comptarà també 

amb una tabalada (17 h) del carrer 

Major a l'aparcament de la Linera; el 

correfoc de bèsties i la 25a Desfila-

da Infernal (19 h), del carrer Ponent 

també fins a la Linera; i l'espectacle 

Històries de bèsties (20.30 h).

Un diumenge geganter
Dissabte els geganters passaran 

al primer pla, amb la 15a trobada 

i plantada de gegants. A les 11 h 

arrencarà la cercavila de gegants, 

que sortirà del poliesportiu Joa-

quim Rodríguez i que recorrerà 

els carrers del Barri Antic fins a la 

plaça de la Vila. Allà, cap al migdia, 

a les 13.30 h, hi faran els balls ge-

ganters per cloure la jornada.   

SILVIA FERRAN / AJ. PARETS

IMATGE DE L'ANY 2019  El foc dels diables tornarà a recórrer les vies del municipi paretà aquest mes de gener

La fira medieval torna als 
carrers del Barri Antic
Enguany ja serà la novena ocasió 

en què els carrers de Parets s'en-

galanen per acollir la fira medie-

val. Sota el nom de Parets Medie-

val, estarà ubicat tant dissabte 21 

com diumenge 22 als voltants de la 

plaça de la Vila, del carrer La Fàbri-

ca i del parc la Linera. Estarà actiu 

entre les 11 h i les 22 h.

Alhora, la Biblioteca de Can 

Rajoler acollirà una exposició de 

llibres i contes de temàtica medie-

val, des d'aquest divendres 13 fins 

al dia 29 de gener.  

SERÀ EL DISSABTE 21 I EL DIUMENGE 22 DE GENER

PARETS DEL VALLÈS 
20, 21, 22 i 23 de gener

festa MAJOR hivern 2023
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MEDICINA NATURAL
HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA
MEDICINA XINESA
TERÀPIA NEURAL I DEL DOLOR
NUTRICIÓ ORTOMOLECULAR
ELECTROACUPUNTURA
BIORESSONÀNCIA I FLORS DE BACH

Envelliment facial · Arrugues 
Remodelació labial
Acné · Taques · Flaccidesa 
Peeling químic mèdic · Fils tensors 
Botox · Obesitat i cel·lulitis
Dietes saludables i depuratives
Mesoterapia (facial, corporal, capil·lar)

Drenatge limfàtic · Detoxificació
Esclerosi de varius
Alopecia · Tractaments capil·lars 
Trasplantament de cabell

	Vols treure’t medicaments?
	Et trobes cansat? No dorms bé? 
	Estàs nerviós? Estàs trist? 
	Tens males digestions? 
	Et refredes sovint? Tens al·lèrgies? 
	Vols baixar de pes i no pots? 

CONSULTA GRATUÏTA

PARETS DEL VALLÈS
Tel.93 562 53 19
BARCELONA
Tel.93 219 59 98

www.dranuriagisbert.es 
consulta@dranuriagisbert.es

MÀSTER EN
MEDICINA ESTÈTICA

MÀSTER EN
MEDICINA INTEGRATIVA

CENTRES MÈDICS
AUTORITZATS PER

Tens COVID persistent?
 Cansament, fatiga? No dorms bé?
 Dolors musculars? Mal de cap?
 Alteracions digestives? Falta d’aire?
 Oblides paraules? Mala concentració?
 Estàs més nerviós? Més trist?
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La festa estrena el concurs culinari 
per promocionar la mongeta paretana
Parets  acollirà el primer Concurs 

de cuina de la mongeta paretana, 

una activitat que pretén difondre 

aquesta varietat de llegum autòc-

tona a través de l'elaboració de 

plats i receptes. El concurs serà el 

21 de gener, de 12.30 a  13 h, en el 

marc de la 25a Calçotada popular 

de la Festa Major d’Hivern, al Ca-

sal de Cultura Can Butjosa. Durant 

la calçotada també s’inclourà una 

degustació de la mongeta pareta-

na per a tots els assistents.

L'Ajuntament va iniciar el 2017 

un programa de recuperació de 

la mongeta paretana, un llegum 

autòcton de la comarca que es va 

deixar de conrear fa uns anys i del 

qual se'n van conservar algunes 

llavors. En el marc d'aquesta tasca 

de difusió es realitza el concurs cu-

linari, en què es poden fer les ins-

cripcions de manera gratuïta fins 

al 19 de gener. Les inscripcions 

s’hauran de formalitzar a través de 

la butlleta amb la qual es lliurarà a 

cada participant un paquet de 200 

grams de mongetes paretanes per 

elaborar el plat a casa i que haurà 

de portar el dia del concurs. Les 

butlletes es poden omplir en qual-

sevol dels següents serveis dins el 

seu horari: el Servei de Comerç, en 

el carrer Major, 1; el Centre Cultu-

ral Can Rajoler, al carrer Traves-

sera, 1; o al Casal de Cultura Can 

Butjosa, al carrer La Salut, 50.

En el concurs no s'admetrà cap 

plat que no estigui elaborat amb 

mongeta paretana ni s'hagi forma-

litzat la inscripció prèviament i, a 

CONCURS EL VEREDICTE ES CONEIXERÀ EL 17 DE FEBRER

més del plat cuinat, s'ha de presen-

tar un sobre que ha de portar escrit 

a fora únicament el nom del plat. A 

l'interior del sobre hi ha d'haver la 

recepta (ingredients i elaboració) 

i les dades personals del partici-

pant. L'organització del concurs 

disposarà els plats a les taules i 

identificarà cada plat amb la  seva 

fitxa tècnica que lliurarà l’organit-

zació on caldrà escriure el nom del 

plat i els ingredients utilitzats.

Pel que fa als premis, hi haurà el 1r 

premi i el 2n premi que obtindran 

cadascú un reconeixement del con-

curs a més 1 kg de mongetes Pareta-

nes. Els guanyadors seran escollits 

pels criteris de valoració de l’elabo-

ració del plat, la presentació, l’origi-

nalitat de la proposta i la incorpora-

ció d’altres productes de proximitat. 

El jurat del concurs està integrat per 

l’alcalde de Parets o la persona en 

qui delegui, la regidora de Turisme o 

persona en qui delegui i una cuinera 

professional, que serà la Rosa Pare-

ra, de Can Parera. A més, el veredicte 

del premi es donarà a conèixer el 

mateix dia, 21 de gener, just abans 

de l’inici de la Calçotada popular. . 

MÚSICA

SOLIDARITAT INFANTIL

Versions amb Los 

1000 Hombres i 

els incombustibles 

Hotel Cochambre

La música i el ball tornen a tenir un 

espai destacat a la festa, amb dues 

reconegudes orquestres de versi-

ons. Dissabte 21 de gener i en aca-

bar la calçotada (15.30 h), Can But-

josa acollirà el concert de Los 100 

Hombres amb versions de rock, 

pop i funky de tots els temps. Per 

als que no hagin tingut prou gres-

ca, el mateix dissabte a les 23 h, el 

poliesportiu Joaquim Rodríguez 

acollirà les versions dels veterans 

Hotel Cochambre, que portaran un 

cop més el seu particular espec-

tacle a Parets. Per tancar la nit hi 

haurà una sessió de música elec-

trònica a càrrec del paretà Dj Alan, 

resident a Pacha Barcelona. 

25 EDICIONS DE LA 
CALÇOTADA POPULAR 
A CAN BUTJOSA

Un dels actes més populars i multitudinaris de la gresca d'hivern és la Calçotada 

Popular, que se celebrarà el dissabte 21, i que enguany arriba a la 25a edició. El 

Casal de Cultura de Can Butjosa organitza aquest tiberi popular, que té un preu 

per àpat de 10 euros i 5 euros per la reserva de taula. La venda de tiquets ja ha 

començat i en el moment de comprar el tiquet es triarà la taula on dinar. En cas de 

pluja, la calçotada es faria diumenge 22 de gener.

ARXIU

L'Associació Fotogràfica Parets 

organitza la 7a edició del Ral·li 

Fotogràfic, que convida els par-

ticipants a captar imatges de la 

Festa Major d'Hivern. Gegants, 

diables, actes medievals, balls po-

pulars... totes aquelles activitats 

de la programació seran suscep-

tibles de ser captades pels objec-

tius dels aficionats a la fotografia.

El concurs tindrà dues categories, 

la general d'adults i infantils fins 

a 12 anys (en el cas de les dels 

infants s'acceptaran imatges pre-

ses amb mòbils). En la categoria 

d'adults hi haurà tres premis de 

vals per a material de fotografia: 

100 euros, 75 euros i 50 euros, i 

en la infantil un trofeu per al pri-

mer i un diploma acreditatiu per a 

tots els participants. 

Les imatges, un màxim de tres 

per participant, es podran lliurar 

fins al 10 de febrer. El veredicte del 

jurat, format per dos persones dels 

jurats de la Federació Catalana de 

Fotografia i un tercer membre, que 

sigui reconegut en el món de la fo-

tografia, es donarà a conèixer el 17 

de febrer a Ca n'Oms.

L'Associació Fotogràfica 
convida a captar imatges dels 
actes relacionats amb la festa 

L'associació Parets contra el càn-

cer organtizarà un any més la ca-

minada solidària contra el càncer 

que es fa coincidir amb la Festa 

Major d'Hivern i que enguany 

arribarà a la 6a edició. L’objectiu 

de l'activitat, que recapta donatius 

dels participants, és aconseguir 

fons per ajudar les persones que 

lluiten contra aquesta malaltia i 

les seves famílies. La jornada soli-

dària tindrà lloc el diumenge 5 de 

febrer. Com és habitual, la sortida 

i arribada de la ruta serà des de la 

plaça de la Vila. El tret de sortida 

de la marxa serà a les 10.30 h.

Entre les moltes activitats adreça-

des al públic infantil que conté la 

programació, una de ben atractiva 

és el parc infantil al Poliesportiu 

Municipal Joaquim Rodríguez, que 

es farà el dilluns 23, amb inflables, 

tallers i jocs. Durant tot el dia hi 

haurà la tradicional Fira Solidària 

de Joguines de Mollet contra el 

càncer i pinta cares a càrrec de 

Kids&Us. L'horari serà d'11 a 14 

h i de 16 a 19.30 h. Una altra pro-

posta és l'espectacle Explica'm un 

circ, a càrrec de Moi Aznar, que es 

farà a la Biblioteca de Can Rajoler 

el 24 de gener (17.30 h). 

Parets contra el 

càncer organitza 

una nova caminada

Inflables i jocs 

per als més menuts 

al poliesportiu

Una altra de les cites musicals des-

tacades serà una nova edició del 

Canta Parets! que recupera el for-

mat original després de dos anys 

de restriccions per la Covid. Un 

cop més els alumnes dels grups 

de P5 de les escoles del municipi 

pujaran a l'escenari per oferir una 

cantata conjunta. Serà el diven-

dres 20 de gener a les 18.30 h al 

poliesportiu municipal. 

Els petits de les 

escoles pugen a 

l'escenari

La Cobla Jovenívola de Sabadell 

serà l'encarregada de la ballada de 

sardanes que es farà el diumenge 

22 a la plaça de la Vila (11 h). Un 

altre acte tradicional serà el Gran 

ball de Festa Major del mateix diu-

menge (18 h) al poliesportiu, a 

càrrec del Duet d'Ambient. 

Sardanes i ball 

de festa major

BENITO INGLADA d'Hotel Cochambre

GASTRONOMIA ELS PARTICIPANTS HAURAN DE PRESENTAR PLATS CUINATS AMB AQUEST LLEGUM AUTÒCTON A CAN BUTJOSA 
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS

Parets homenatja Mingote, 

Txusa Mulà, Diables i Freudenberg 

amb les Medalles de la Vila 2022  
El teatre de Can Rajoler acolli-

rà divendres 20 de gener un dels 

moments més solemnes de la cele-

bració d'hivern. A les 20.30 h. Ser-

gi Mingote, Txusa Mulà, Diables 

Parets i l’empresa Freudenberg 

rebran les Medalles de la Vila 2022 

de Parets del Vallès, una distinció 

municipal destinat a premiar qua-

litats, mèrits personals, mereixe-

ments especials o serveis prestats 

a la vila de Parets. Els guardons 

personals s’entregaran, en aques-

ta ocasió, a títol pòstum i seran per 

a Sergi Mingote i Txusa Mulà. Min-

gote rebrà la distinció per la seva 

destacada tasca com a alpinista 

i com a exalcalde del municipi, i 

Mulà per la seva contribució a la 

fotografia a la vila, de la mà de l’As-

sociació Fotogràfica Parets.

Pel que fa a les entitats, rebrà la 

medalla Diables Parets com a reco-

neixent per la seva feina i col·labo-

ració amb les activitats del poble.

Finalment, l’empresa Freu-

INSTITUCIONAL L'ACTE DE LLIURAMENT DE LES DISTINCIONS MUNICIPALS ES FARÀ EL 20 DE GENER AL TEATRE DE CAN RAJOLER 

denberg, amb més de 50 anys a Pa-

rets, serà reconeguda per la seva 

implicació social amb el municipi 

i la seva aposta recent per Parets 

amb una nova fàbrica sostenible 

de components d’automoció pel 

2023, a més del fet que la compa-

nyia té la seu d’Espanya a la vila 

des de 1968 i compta amb una 

plantilla de prop de 600 persones.

Els guardonats, escollits per re-

presentar els valors del municipi, 

han estat consensuats per totes les 

forces polítiques. 

Les Medalles de la Vila de Parets 

es van començar a atorgar el 2008 

i es regeixen pel Reglament de 

Distincions aprovat el 2007. Entre 

els guardonats hi ha noms com el 

polític Joan Clos, l'empresari Víc-

■ La Medalla de la Vila de Parets és una 
petita peça de plata, de forma circular, 
de 55 mm de diàmetre. A la medalla hi 
figura, a l’anvers, l’escut de Parets del 
Vallès en relleu. Al revers hi figura la 
façana de la casa consistorial i hi consta 
la menció de què es tracta. Es lliura dins 
d’un estoig que també conté una repro-
ducció de l’escut de Parets del Vallès en 
una insígnia d’or per tal que els guar-
donats amb la Medalla de la Vila puguin 
lluir la distinció quan ho desitgin.

UNA PEÇA DE PLATA 
I UNA INSÍGNIA D'OR

tor Grifols, el pintor Joan Jorquera 

i entitats entre les quals el Ball de 

Gitanes o el Club Bàsquet Parets . 

SERGI MINGOTE TXUSA MULÀ

EXPOSICIONS

El paper social 

de les orquestres 

durant la Transició, 

a Can Rajoler

La Sala d'Exposicions de Can Rajo-

ler acull entre el 13 i el 29 de gener 

la mostra Orquestres i Llibertat, del 

Museu Etnològic de Barcelona i co-

missariada pel paretà Enric Miró. 

La proposta, que parla de l'antro-

poligia de la cultura popular ur-

bana, vol ser un reconeixement al 

paper social que van tenir orques-

tres com la Plateria i La Salseta 

del Poble Sec durant la Transició, 

moment en què la societat va recu-

perar la festa al carrer. Aquest di-

vendres 13 (19.30 h), s'hi farà una 

visita guiada, a càrrec de l'exdirec-

tor del Museu Etnològic de Barce-

lona, Josep Fornés, i el mateix Miró. 

En el marc de la mostra, dijous 19 

de gener s'hi farà l'audició-taller 

Posar l'orella per poder ballar, i 

el dijous 26 de gener es tancarà la 

proposta amb el col·loqui La festa 

popular antifranquista. Els peluts 

prenem els carrers. Fraga s'irrita...!

(19.30 h), a càrrec d'Enric Miró i el 

líder de La Salseta del Poble Sec, 

Salvador Escribà. 



dv, 13 gener 202324


