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EN PORTADA

PACIFICAR LA C-17  La previsió de davallada de trànsit al pas per Mollet permetria integrar més l'autovia a la ciutat

MOLLET. L'associació FEMvallès ha 

elaborat una proposta perquè l'au-

topista C-33 i l'autovia C-17 al seu 

pas per Mollet passin a ser dues 

vies de circulació més integrades 

a la ciutat. L'aixecament del peatge 

de l'autopista ha tingut com a efec-

te el trasbals de trànsit de la C-17, 

abans més congestionada, cap a 

l'autopista, ara ja gratuïta. 

En concret, segons les dades del 

Servei Català de Trànsit, el volum 

de vehicles a la C-17 a Mollet entre 

els mesos de setembre –quan es va 

aixecar el peatge– i novembre, s'ha 

reduït un 40% respecte al mateix 

període de 2019 (any prepandè-

mia). En canvi, l'autopista C-33 ha 

incrementat un 53% la intensitat 

mitjana diària (IMD) de vehicles. 

Entre setembre i novembre de 

2019, la IMD de la C-17 a Mollet 

va ser de 54.934 vehicles mentre 

que enguany ha estat de 33.201 

vehicles diaris de mitjana. Pel que 

fa a l'autopista, el 2019 la intensi-

tat mitjana era de 64.889 vehicles 

diaris i un cop ha estat alliberada 

la IMD ha estat de 99.442 vehicles.  

Davant aquesta realitat, que 

segons els experts s'anirà accen-

tuant, l'entitat ha demanat a la Ge-

neralitat de Catalunya la integra-

ció metropolitana de l'autopista i la pacificació de la C-17 a Mollet. 
"La finalització de les conces-

sions de les autopistes de pa-

gament ha deixat en mans de la 
Generalitat una xarxa pendent 
d’integrar. Vies que abans eren 
molt concorregudes per evitar 
els peatges ara han reduït con-

siderablement el volum de trà-

fic amb l’aixecament de barre-

res i, en canvi, les antigues vies 
de pagament ara augmenten 
el pas de vehicles", exposa Ma-

nel Larrosa, arquitecte urbanista 

membre de FEMVallès.

La proposta de FEMVallès es ver-

tebra en la necessitat de fer més 

permeable la C-33, dotant-la de 

més accessos amb entrades i sor-

tides des de Mollet. Aquesta actua-

infraestructures i sense acces-

sos", explica Larrosa que conside-

ra que dotar-lo de més entrades 

amb façana a l'autopista pot ser un 

revulsiu per a la zona industrial.  

Dotar d'aquests nous accessos 

la C-33 facilitaria que, segons La-

rrosa, gran part del trànsit que en-

cara ara circula per la C-17 passés 

a l'autopista. Això seria una opor-tunitat per pacificar la C-17 al seu 
pas pel nucli urbà de Mollet. "La 

pacificació viària reduiria els 
efectes negatius amb més per-

meabilitat urbana, això vol dir, 
més passos de vianants, menor 
límit de velocitat o fins i tot 
espai per a carrils bici", diu La-

rrosa, que assimila l'actuació a la 

C-17 amb l'actual avinguda Diago-

nal a Barcelona. Segons Larrosa, 

aquestes actuacions "no només 
són una qüestió de vialitat sinó 
d'interès urbà i de millora me-

diambiental", conclou.

FEMVallès ha lliurat al vicepre-

sident del Govern, Jordi Puigneró, 

una carta amb la demanda de pa-cificació d'aquestes dues vies, una 
proposta que properament es vol 

presentar també als ajuntaments 

implicats. Per part del Govern ca-

talà, el secretari general del De-

partament de la Vicepresidència 

i de Polítiques Digitals i Territori, 

Ricard Font, apunta que l'aixeca-

ment dels peatges és "una opor-

tunitat de revisar durant aquest 
any quin és el comportament de 
mobilitat que s'està produint al 
conjunt de les autopistes i com 
s'està redistribuint el trànsit". 

Pel que fa a la demanda feta per 

FEMVallès, Font apunta que "qual-
sevol plantejament el podem es-

tudiar en la línia que les autopis-

tes principals acabaran tenint el 
flux principal i haurem de veure 
com això ens ajuda a reconfigu-

rar algunes de les connexions de 
les vies no principals com seria 
la C-17. No descartem res, però 
ho haurem d'estudiar en funció 
de la mobilitat que es vagi pro-

duint a la xarxa viària".

FEMvallès s’ha emmirallat en 

l’estudi elaborat pel Departament 

de Territori sobre els efectes en la 

mobilitat per l’alliberament del 

peatge de la C-32 al Maresme. Un 

document que analitza els canvis 

en la mobilitat i preveu una inver-

sió de 120 M€ entre 2022 i 2026. 

La meitat d’aquesta inversió es dedicaria a pacificar la N-II i l’altra 
meitat a millorar la connectivitat 

amb sis nous enllaços i el reforç 

de dos. Unes actuacions que des 

de l’associació troben a faltar en el 

Vallès. i laura ortiz

FEMVallès 
proposa nous 
accessos a la 
C-33 a Mollet i 
pacificar la C-17
La plataforma aposta per fer més permeable 

l'autopista i facilitar que rebi vehicles de la 

C-17 · Des que l'autopista és gratuïta el trànsit 

ha crescut un 53% i ha baixat un 40% a la C-17

ció implicaria la construcció de dos 

nusos: un a la Llagosta, a l'entorn 

d'on hi havia el peatge, per fer-hi 

un accés a la C-17 i a la futura esta-

ció intermodal ferroviària prevista 

a la Llagosta. "La intermodal serà 
un dels punts neuràlgics més 
importants del Corredor Medi-
terrani pel que fa al transport 
de mercaderies i aquests nous 
accessos hauran d’absorbir amb 
eficiència l’entrada i sortida 
d’un important volum de tràfic 
de camions", apunta Larrosa. En 

aquest cas, segons l'arquitecte, 

la construcció seria relativament senzilla, ja que s'aprofitaria l'espai 
a l'entorn del peatge i no s'haurien 

de malmetre nous terrenys.

Millor accés a Can Prat
El segon nus se situaria a l'altu-

ra del camí de Can Prat, a l'actual 

pont de l'Aiguabarreig. "Seria un 
bon punt perquè enllaça amb 
la ronda nord de Mollet i la ca-

rretera de la Roca, a més de pro-

porcionar un accés al polígon de 
Can Prat des de l'autopista", diu 

Larrosa. L'arquitecte reconeix que 

aquesta actuació seria molt més 

complexa que el nus a la Llagosta 

però ho considera una oportunitat 

per obrir el polígon de Can Prat. 

"Ara ha quedat encaixat entre 

laura ortiz
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Carrer Raval, nº 2 - Parets del Vallès 

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

a 20.30 h Dissabtes visites concertades 

681 25 48 27

Finques Jover és una immobiliària 
especialitzada en el sector, actualment 

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

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

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

no hagi de preocupar-se per res.  

Fem els seus somnis realitat!

Parets aprova el conveni per a la 
construcció de la nova estació 
PARETS DEL VALLÈS. El ple de Parets 

ha aprovat per unanimitat el conve-

ni amb Adif i la Generalitat per cons-

truir una nova estació de tren, que 

incorporarà una plataforma d’uns 

3.000 metres quadrats per a apar-

car-hi. Es tracta d'un sistema ano-

menat park&ride, que vol fomentar 

que els paretans, així com els veïns 

principalment de la Vall del Tenes, 

puguin deixar-hi el cotxe per acce-

dir fàcilment al transport públic. La 

plataforma tindrà accés des de les 

avingudes de Catalunya i d'Espa-

nya i inclou la possibilitat que més 

endavant "es pugui estendre a 

mà esquerra", segons explicava la 

regidora d'Urbanisme, Rosa Martí.

El pressupost de l'obra superarà 

els 11 milions d'euros: l'Ajunta-

ment i la Generalitat en pagaran 

gairebé el 20% cadascú, Adif n'as-

sumirà el 60% restant, i tot plegat 

es finançarà en tres anys. Tanma-

teix, Martí remarcava que és "pro-

bable" que els costos puguin ser 

assumits en un 100% pels fons del 

INFRAESTRUCTURES  L'ACORD AMB ADIF I LA GENERALITAT PERMETRÀ TIRAR ENDAVANT EL PROJECTE D'11 MILIONS D'EUROS, DELS QUALS L'ESTAT N'ASSUMIRIA EL 60%

aj. parets

APARCAMENT L'estació disposaria d'una zona d'estacionament de vehicles per als usuaris del ferrocarril

La plataforma Perquè no ens fotin el tren 

denuncia la supressió del Tren Blanc de 

l'R3, un servei semidirecte que unia Bar-

celona amb Puigcerdà –amb parada a 

Granollers-Canovelles– els dissabtes, 

diumenges i festius de la temporada de 

neu, des del pont de la Puríssima i fins a 

l'abril. La reducció de l’oferta de l’R3 per 

la supressió del Tren Blanc se suma als 6 

trens diaris suprimits des del setembre de 

2020 entre l’Hospitalet i Granollers-Ca-

novelles, i als 6 serveis de tren entre les 

Franqueses del Vallès i la Garriga substi-

tuïts per autobús des del darrer setembre, 

a causa de les obres del desdoblament. 

El Govern ha denunciat que ha estat una 

decisió “unilateral” de l’operadora i ha 

demanat la restitució del servei.

RENFE SUPRIMEIX 
EL SERVEI DEL TREN 
BLANC DE L'R3

Campanya per reciclar el vidre a la restauració
SOCIETAT

La PAH atura un nou desnonament

La PAH ha aconseguit aturar aquest dijous un 

nou desnonament previst a un pis de l'avinguda 

Caldes. A l'habitatge, propietat de la Sareb, hi viu 

una parella que reclama un lloguer social al banc. El desnonament s'ha aturat fins al 28 de febrer.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès en col·laboració amb Ecovidrio, 

fa una segona campanya per recordar a bars i restaurants 

l’obligatorietat de reciclar. Els informadors visitaran els establiments de restauració que van presentar més dificultats 
o dubtes en el reciclatge de vidre durant la primera fase.

Next Generation i que, per tant, cap 

de les tres administracions hagi 

de fer cap aportació. L'edil també 

declarava que "l'esperit del pro-

jecte és que coincideixi amb les 

obres del desdoblament".

La Generalitat ja va aprovar el 

conveni el novembre i, després 

de l'acord del plenari paretà, ara 

només manca la signatura per 

part d'Adif, ens que encapçalarà el 

desenvolupament del projecte.

Tot plegat es tracta d'una rei-

vindicació que va arrencar el 2010 

amb el govern paretà aleshores 

encapçalat per Joan Seguer. Sobre 

la dificultat de tirar-ho endavant 

aleshores i el fet que ara hagi reeixit 

–com a mínim el conveni–, l'actual 

batlle socialista, Francesc Juzgado, 

aprofitava l'ocasió per tirar floretes 

al seu partit. "No era igual negoci-

ar amb Adif amb un govern de 

l'Estat del PP, que negociar amb 

un govern del PSOE", deia.

Trens i vies "de primera"
El govern paretà va incloure la 

votació del conveni en el ple del 

25 de novembre, com a urgència, 

però les queixes dels portaveus 

de l'oposició sobre la manca de 

temps per analitzar la documenta-

ció va fer que el punt quedés sobre 

la mesa. Finalment, es va convocar 

un ple extraordinari divendres per 

tirar-lo endavant, en el qual tots 

els partits hi van donar suport.

Jordi Seguer, portaveu d'Ara Pa-

rets ERC, recordava que el govern 

plural va reprendre la iniciativa, que 

Rosa Martí i ell mateix li van presen-

tar a Adif a Madrid, i que el docu-

ment consensuat aleshores és gai-

rebé el mateix que l'actual. També 

assegurava que les obres no comen-

çaran com a molt aviat fins al 2024.

Una de les reivindicacions dels 

tres partits de l'oposició va ser el 

reforç en la qualitat de la línia del 

servei. "De res servirà una nova 

estació si no arriba la doble via i 

si no es millora aquest servei tan 

deficient que durant tants anys 

està oferint Renfe", deia Seguer.

Neus Jordà (Parets per la Repú-

blica) també deia que "els verita-

bles problemes són els horaris, 

els endarreriments i els trens 

vells i atapeïts", tot i que donava 

"llum verda" al punt, alhora que 

demanava que es tingui en compte 

una actuació paisatgística per mini-

mitzar l'impacte visual a l'avinguda 

de l'estació. Jordà, però, no compar-

tia la distribució dels pagaments, 

que farà que el 2024 –en el següent 

mandat polític– l'Ajuntament hagi d'assumir gairebé el 80% de l'im-

port del 20% que li pertoca.

El portaveu de Ciutadans, Ma-

nuel Losada, demanava tenir en 

compte les famílies de l'entorn 

de l'estació "que poden veure's 

afectades".  s.carrillo
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EDUCACIÓ

El Petit Roure 

fomenta el respecte 

a la diversitat amb 

contes infantils

SANT FOST. Coincidint amb el Dia 

Internacional de les Persones amb 

Discapacitat, el  passat 3 de desem-

bre l'Escola Bressol EMB El Petit 

Roure de Sant Fost, gestionada 

per Cavall de Cartró, va posar en 

marxa Diversicuenta, una iniciativa 

lúdic-educativa de sensibilització 

basada en contacontes i elaborada 

per Integra CEE (Centre Especial 

d'Ocupació que genera oportuni-

tats laborals per persones amb di-

versitat funcional). 

"Amb aquesta activitat, i a tra-

vés d’un conte, apropem als més 

petits el concepte de diversitat, 

els mostrem la màgia de les di-

ferències i els introduïm, d’una 

forma lúdica, en els llenguatges 

alternatius", deia la Coordinado-

ra Regional de Catalunya del De-

partament de la Unitat de Suport a 

l’Activitat Professional d’Integra, la 

Zulay Ramos.

L’objectiu de la iniciativa és el 

d'afavorir en els infants una mirada 

respectuosa envers la diversitat. 

Martorelles adjudica la revisió del pla 

urbanístic municipal que data de 1988
MARTORELLES. L’Ajuntament ha ad-

judicat la revisió del Pla d’Ordena-

ció Urbanística Municipal (POUM) 

a l’arquitecte Ferran Navarro per un import de 176.962,50 €.  El con-
sistori va publicar l’inici de la lici-

tació per aquesta revisió del POUM 

el mes de maig i s’hi van presentar 

cinc empreses. El projecte servirà 

per actualitzar el POUM del muni-

cipi que data de l'any 1988.

"El POUM de Martorelles és 

de l'any 1988 i la llei marca que 

hauria de revisar-se cada 16 

anys, per tant s'ha superat amb 

escreix la data per aquesta re-

visió i és la voluntat del govern 

URBANISME  L'ARQUITECTE FERRAN NAVARRO HA ESTAT L'EMPRESA TRIADA PER DISSENYAR LA REMODELACIÓ DEL PLANEJAMENT

DEL 1988 Fa més de 30 anys que el municipi no actualitza el POUM

aj. martorelles

 

• ancat els dijous no festius •

Ho organitza:
A. Pessebre Vivent 

www.pessebreviventsantfost.cat
pessebreviventsantfost@gmail.com
Tels. 679 331 528
          626 396 785
          605 123 205

BALL TOTS ELS DISSABTES

e-mail: info@restaurantcanmauri.com

Llar d’avis - Residència

C/ Sant Jaume, 84 - Telèf. 93 570 81 85

08105 SANT FOST DE CAMPSENTELLES

CAL GARRET

Restaurant 
dels Castanyers

Telèf. 93 593 00 42 - La Conreria  SANT FOST DE CAMPSENTELLES

• Tancat els dijous no festius •

ESPECIALITATS A LA BRASA

VENDA ONLINE D’ENTRADES > pessebreviventsantfost.cat

55è
Pessebre Vivent

de Sant Fost
Des de 1967
Pessebre Vivent dels Efectes Especials 
de Catalunya i el més Antic del Vallès.

Representacions

A les 18 i a les 19 h
12, 19, 25 i 26 de desembre de 2021
1, 2, 6 i 9 de gener de2022

Els dies 6 i 9 de gener 
només una sessió a les 18.30 h

OBSEQUI: Pa torrat amb allioli i vi del poble.

Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles

www.santfost.cat

Hi col·labora: Adherit:

Associació Coordinadora 

de Pessebres Vivents

de Catalunya

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

CONSULTORI

Els Jutjats del Mercantil de Barcelona 
han publicat un conjunt de directrius per 
a la tramitació dels anomenats ‘pre-pac-
ks’ concursals.

Mitjançant aquesta nova eina es facilita 
la realització dels actius d’una socie-
tat que es trobi en situació de difi cul-
tat abans d’iniciar-se el procediment 
concursal, a instàncies del deutor i sota 
la supervisió del denominat “adminis-
trador silent” , que és designat pel ju-
tjat. Aquest administrador silent serà 
posteriorment nomenat administrador 
concursal en cas que es procedeixi a 
l’obertura del procediment de concurs 
del deutor, a fi  d’executar una venda del 
negoci.

Amb aquest procediment no cal esperar 
a la tramitació de les diferents fases del 
concurs, la qual cosa redueix el risc que 
la unitat productiva perdi valor durant la 
tramitació d’aquest.

Els passos, de forma resumida, són els 

següents:
· El deutor comunica al jutge que està 
preparant la venda de la totalitat o part 
dels actius de la societat i sol·licita que 
es designi un expert independent.
· Si el jutge aprova la sol·licitud, l’expert 
col·labora amb el deutor per preparar la 
venda i assegurar que el procés es rea-
litza amb publicitat i transparència. En 
aquesta fase els interessats en la com-
pra poden sol·licitar accés a la informa-
ció sobre les unitats productives i valo-
rar si els convé oferir.
· L’expert emetrà un informe assenyalant 
si la negociació s’ha dut a terme amb 
garanties i recollirà les ofertes rebudes. 
Després d’això, el jutge autoritzarà o de-
negarà les operacions proposades.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

El “pre-pack concursal”

obrir aquest planejament i que 

la ciutadania pugui dir la seva i 

fer-la partícip de com volem que 

sigui el Martorelles del futur", 

assegura el regidor d’Urbanisme 

de l’Ajuntament, Gerard del Caño.

D'altra banda, del Caño apunta 

que el nou POUM ha de definir l’es-

tructura de poble: "Hem de seguir 

la línia d'un poble cohesionat, 

amb un horitzó de població que 

en cap cas ha de ser un objectiu 

a complir, sinó que l'objectiu ha 

de ser quin és el màxim de po-

blació que pot assumir Marto-

relles amb els serveis que té, la 

tipologia de municipi que volem 

ser i per on pot créixer urbanís-

ticament".

En aquest sentit, el POUM con-

templa un procés de participació 

ciutadana per tal d’involucrar els 

veïns i veïnes en la seva redacció. 

La dinamització del procés de 

participació ciutadana es planteja 

des d’un enfocament metodològic 

plural que proposa combinar la 

utilització de diferents tècniques 

qualitatives (entrevistes) i parti-

cipatives (passejada exploratòria i 

tallers deliberatius) per tal d’asso-

lir els propòsits plantejats.

El Pla d’Ordenació Urbanísti-

ca Municipal serveix perquè tant 

l’Ajuntament com la població sà-

piguen què es pot fer a cada par-

cel·la del municipi, quines són les 

transformacions, millores i, si cal, 

creixements previstos i quins són 

els instruments per a dur-los a ter-

me. 
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De 0 a 9 anys, la franja 
d'edat amb més positius
BAIX VALLÈS. El  risc de rebrot de la 
Covid al Baix Vallès continua  crei-
xent i ja supera els 358 punts, se-
gons les dades Covid del Departa-
ment de Salut de la Generalitat. Una 
xifra que l'Organització Mundial de 
la Salut (OMS) considera d'alt risc.

Segons aquestes mateixes dades, 
la incidència acumulada en els dar-
rers 7 dies també ha incrementat i 
la franja d'edat de 0 a 9 anys és la 
que ha registrat més casos positius 
a través de PCR o test d'antígens. 
En concret, des del passat 30 de no-
vembre i fins al dia 5 de desembre, 
al Baix Vallès s'han detectat de mit-
jana una cinquantena de casos po-
sitius de coronavirus diaris entre 
els menors de 10 anys. 

Vacunació dels infants
Per tal de posar fil a l'agulla a aques-
ta situació generalitzada arreu del 
país, la Comissió de Salut Pública va 
aprovar dimarts ampliar la vacu-
nació contra la Covid-19 a menors 
d'entre 5 i 11 anys. En una reunió 

dimarts al matí, l'organisme va do-
nar llum verda a la vacunació de 
nens amb el vaccí pediàtric de Pfi-
zer després que l'Agència Europea 
del Medicament l'aprovés. 

A Catalunya, la vacunació contra 
el coronavirus dels infants d'entre 
5 i 11 anys es farà només amb cita 
prèvia i està previst que comenci el 
dimecres de la setmana que ve, 15 
de desembre. En roda de premsa, la 
secretària de Salut Pública, Carmen 
Cabezas, va explicar dijous que es 
podrà demanar cita a través de la 
web vacunacovid i que també s'en-
viaran SMS a les persones de les 
quals es tingui el mòbil.

 La previsió és que s'obri la franja 
de 5 a 11 anys de cop la setmana que 
ve i no de forma progressiva com 
s'havia sospesat, per "optimitzar 

l'estratègia de vacunació", va 
explicar Cabezas. Principalment, 
s'administraran els vaccins als 
punts de vacunació, alguns dels 
quals s'han reobert en els darrers 
dies, a més d'alguns CAP i hospitals. 

Amb tot, les xifres de pacients in-
gressats per coronavirus a l'Hospi-
tal de Mollet són similars a les de la 
setmana passada. Dimarts el centre 
tenia 10 ingressos, va donar 6 altes 
i va patir una defunció.   

CORONAVIRUS LA VACUNACIÓ A INFANTS DE 5 A 11 ANYS COMENÇARÀ DIMECRES VINENT

L'Hospital de Mollet indemnitza  
una pacient per negligència 
MOLLET. L'Hospital de Mollet ha in-
demnitzat per negligència mèdica, 
Milagros Navarro, una pacient que 
va perdre la visió d'un ull després 
d'una intervenció de cataractes 
que es va fer al centre sanitari.

Segons expliquen des de la Pla-
taforma en Defensa de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès,  en l'opera-
ció de cataractes hi hauria hagut 
problemes "encara que des de 

l'Hospital ho van negar". A causa 
d'aquests problemes s'hauria pro-
duït un despreniment de retina que 
"van trigar més d'un mes a operar 

i quan ho van fer van posar tant 

d'aire que van tapar l'entrada de 

la sang a l'ull, motiu pel qual va 

perdre la visió de l'ull", diuen.
Després de perdre la visió d'un 

ull, Milagros Navarro, a través del 
despatx d'advocats Verdún Legal, 
dirigit pel lletrat José Aznar, va 
presentar una demanda judicial, la 
qual s'ha retirat després que l'asse-
guradora i la pacient hagin arribat a 
un acord econòmic.

Des de la plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública del Baix Va-

llès esperen que "es prenguin les 

mesures pertinents per evitar 

aquests fets tan lamentables".

Un 80% dels casos a judici
Per a l'advocat de Navarro, especia-
lista en aquest tipus de casos, quan 
es donen negligències mèdiques, 
abans de res cal donar al deman-
dant tota la informació possible 
perquè pugui prendre una decisió: 
"Cal fer un estudi, passar-ho a 

l'especialista de la matèria en 

qüestió i parlar amb l'interessat 

sobre els avantatges i els incon-

venients, així com explicar-li les 

vies processals possibles, els ris-

cos, el temps i les despeses per al 

demandant".
Segons apunta l'advocat, els ca-

sos solen trigar entre 3 i 4 anys si 
es tracta d'un procediment per via 
penal, al voltant dels 3 anys si és un 
procediment civil i si s'opta per la 
via contenciosa, al voltant dels 4 
anys. Aquests terminis poden allar-
gar-se fins als 6 anys, si s'interposa 
un recurs al Tribunal Superior o al 
Suprem i poden reduir-se a un any 
o any i mig si s'arriba a un acord.

Amb tot, segons José Aznar, un 
80% dels casos –sobretot si hi ha 
hagut grans lesions o defuncions– 
solen arribar a judici, fet que consi-
dera que es podria evitar: "Moltes 

vegades els judicis s'evitarien 

si el facultatiu reconegués que 

s'ha equivocat i a continuació ho 

comuniqués a l'asseguradora, 

sense la necessitat de sotmetre 

a la família o al perjudicat a un 

viacrucis judicial". 

SANITAT MILAGROS NAVARRO VA PERDRE LA VISIÓ D'UN ULL EN UNA INTERVENCIÓ AL CENTRE

MILAGROS NAVARRO

pdspbv

De contenidors en desús 
a refugis per a gats
SANT FOST. L'Ajuntament amb la 
col·laboració del Consorci de Resi-
dus del Vallès Oriental i les enti-
tats animalistes del poble -ADA i 
ADYLA- ha posat en marxa el pro-
jecte Cat-Hotel. "Consisteix en dos 

eixos fonamentals, el primer en 

relació al compromís de l'agen-

da 2030 i de l'economia circular, 

que és agafar un objecte de la via 

pública, com és un contenidor, 

adaptar-lo i donar-li una segona 

vida per tal que tinguin un nou 

ús, que és un refugi pels animals 

de les colònies de gats", deia el re-
gidor de Benestar Animal, Alberto 
Bastida.

En concret, el Consorci de Residus 

del Vallès Oriental ha facilitat al con-
sistori una dotzena de contenidors. 
Aquests han estat adaptats i pintats, 
per tal de reconvertir-los en refugis 
per als felins del municipi. 

Els Cat-Hotels s'ubicaran a les 7 
colònies de gats controlades per 
ADA i ADYLA. El primer s'ha ins-
tal·lat a la plaça Esbert. També està 
previst situar-ne un a l'institut, un 
altre a Mas Llombart i un al carrer 
Pau Casals, entre d'altres.

De fet, seran les associacions 
animalistes les que tindran les 
claus dels contenidors per po-
sar-hi el menjar a dins d'aquests 
refugis, controlant així les colònies 
i evitant la brutícia als carrers. 

CONVIVÈNCIA SANT FOST POSA EN MARXA ELS CAT-HOTELS

A LA PLAÇA ESBERT Una voluntària d'ADA, en la presentació dels Cat-Hotels

aj. sant fost

Salvador Cristau Coll, 
nou Bisbe de Terrassa

MOLLET. L'exvicari de la parròquia 
de Sant Vicenç de Mollet, Salvador 
Cristau Coll, ha estat nomenat nou 
Bisbe de Terrassa, en substitució 
de Josep Àngel Saiz Meneses, qui 
el passat mes de juny va prendre 
possessió del càrrec d'arquebisbe 

de Sevilla després d'ostentar el 
bisbat egarenc des del 2004. 

El papa Francesc va fer públic 
el nomenament divendres passat 
al migdia. Cristau Coll va néixer a 
Barcelona el 1950. És llicenciat en 
Dret per la Universitat de Barcelo-
na (1972) i ingressà en el Semina-
ri Major de Toledo l’any 1976. Va 
rebre l’ordenació presbiteral a la 
Catedral de Toledo el 12 d’octubre 
de l’any 1980. És llicenciat en Es-
tudis Eclesiàstics per la Facultat de 
Teologia de Burgos. L’any 1985 es 
traslladà a Barcelona i fou nome-
nat vicari de la parròquia de Sant 
Vicenç a Mollet del Vallès, incardi-
nant- se aquell mateix any a l’arxi-
diòcesi de Barcelona.

La seva presa de possessió com a 
bisbe està prevista el dissabte 5 de 
febrer a les 11 h a la Catedral Basí-
lica del Sant Esperit de Terrassa. 

ESGLÉSIA  VA ENTRAR COM A VICARI DE MOLLET EL 1985

SALVADOR CRISTAU

bisbat terrassa

Seguretat

El Govern ha anunciat que incrementarà 

els controls policials per garantir que es 

demana el passaport covid a bars, res-

taurants i gimnasos, una mesura que es 

vol ampliar durant 15 dies més. Fonts de 

l'Ajuntament de Mollet indiquen que, de 

moment, la Policia Municipal no ha rebut 

cap instrucció del Govern perquè el cos 

faci aquests controls i apunten que els 

agents actuaran en cas que algun pro-

pietari dels establiments sol·liciti la seva 

presència per conflictes amb el certificat.

REFORÇ POLICIAL PER 
AL PASSAPORT COVID
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S'aprova el nou Pla

de Joventut de Parets
PARETS.  El ple de Parets va apro-

var el passat 25 de novembre el 

Pla de Local de Joventut (PLJ) 

2022-2025, "l’eina que definirà, 
impulsarà i coordinarà les po-
lítiques per als joves de 14 a 30 
anys de Parets durant els prò-
xims quatre anys".

Les accions que recull el Pla 

Local de Joventut s’estructuren 

en quatre eixos principals: salut

–desenvolupar un espai de suport 

emocional a Cal Jardiner o disse-

nyar accions de prevenció de l'as-

setjament–, lleure –impulsar més 

accions conjuntes entre el Casal de 

Joves i l'educador de carrer o fer 

sessions tècniques sobre jovent 

anualment–, igualtat de gènere –

desenvolupar un punt lila estable 

o elaborar un protocol de preven-

ció i actuació en casos d'LGTBIfò-

JOVENTUT  SALUT, LLEURE, IGUALTAT DE GÈNERE I OCUPACIÓ, AL CENTRE D'AQUEST PLA QUE TÉ VIGÈNCIA FINS AL 2025

bia– i ocupació –potenciar el Ser-

vei d'Assessorament Sociolaboral 

a Cal Jardiner, entre d'altres–. 

El pla va tirar endavant amb el 

suport unànime de tot el plenari. 

Tanmateix, els dos partits inde-

pendentistes de l'oposició hi van 

posar els seus peròs.

Per part d'Ara Parets ERC, Mont-

serrat Folguera –qui va ser regido-

ra de Joventut durant el Govern 

Plural– considerava que se centra 

en una franja d'edat molt jove: 

"No hem vist propostes per a les 
edats de 20 a 30 anys". També 

assegurava que "falta incloure 
molts joves que no se senten re-

presentats en aquest pla".

Per la seva banda, Neus Jordà 

(Parets per la República) el definia 

com un pla "carregat de propos-
tes positives". Però no acabava 

d'entendre que justament una set-

mana abans els dos mateixos par-

tits del govern que presentaven el 

Pla Local de Joventut votessin "en 
contra d'una moció que feia re-
ferència a molts dels punts in-
closos dins d'aquest pla", fet que 

va comportar que no s'aprovés, 

encara que els tres partits de l'opo-

sició sí que hi van donar suport. Es 

tractava d'una moció que pretenia 

fomentar l'emancipació juvenil.  

PARETS.  La construcció del nou  ins-

titut escola ha patit un contratemps. 

"Hem hagut de buscar una altra 
ubicació", deia l'alcalde, Francesc 

Juzgado, davant les preguntes dels 

grups de l'oposició en aquest sentit 

durant el ple del novembre. El bat-

lle va anunciar que la construcció 

s'haurà de desplaçar "per salvar 
un cable de mitja tensió que pas-
sava pel costat". No es desplaçarà 

a un altre punt del poble, sinó que 

serà en un altre espai de l'entorn de 

l'actual escola Lluís Piquer. Juzga-

do lamentava la situació i deia: "És 
curiós que en un conveni signat –

entre consistori i Generalitat–, al fi-
nal a última hora es detecti això".

Ara Parets ERC ja va preguntar 

al govern per aquest fet el passat 

novembre i a finals de mes, encara 

sense resposta, acusava "la regi-
dora d’Educació d’amagar infor-
mació als grups de l’oposició so-
bre el nou institut escola". En el 

mateix comunicat deien: "És molt 
greu que s’estigui plantejant un 
canvi d’emplaçament del nou 
edifici de l’institut escola i que 
d’aquesta problemàtica no se 
n’hagi dit cap paraula a l’oposi-
ció ni a la comunitat educativa".

A més, explicaven que, arran 

d'aquesta problemàtica, "tot 
l’aparcament de davant de l’es-
cola Lluís Piquer i que dona a la 
façana de l’avinguda Catalunya 
es podria eliminar i destinar 
probablement com a pati del nou 
institut escola". També deien que 

EDUCACIÓ  UN CABLE DE MITJA TENSIÓ FARÀ MODIFICAR EL LLOC ON ES PREVEIA CONSTRUIR EL NOU EDIFICI ENTORN DEL LLUÍS PIQUER

Problemes amb 
la ubicació de 
l'institut escola

L'Ajuntament de Parets presentava el 20 de novembre el projecte Transformem 

els Patis, amb l’objectiu de transformar els patis de les escoles públiques 
en espais més "coeducatius i naturalitzats". A la jornada van assistir-hi un 
centenar de persones i els infants van poder gaudir dels jocs instal·lats al pati 
de l'escola Lluís Piquer, on va tenir lloc la presentació.

Patis "coeducatius i naturalitzats"

silvia ferran / aj. parets

"el nou edifici tindrà unes dimen-
sions més petites a causa del pas 
d’aquesta línia de mitja tensió".

Durant el ple, la Vicealcaldessa i 

regidora d'Educació, Casandra Gar-

cia, justificava el silenci dient que 

"aquest procés no era oficial". 

També deia, en referència al comu-

nicat d'ERC, que "és una irrespon-
sabilitat publicar dades que po-
den arribar a ser confidencials i 
que encara no són oficials".    s.c.

MOLLET DEL VALLÈS

01/12 Juan Casas Selles 94 anys

02/12 Diego Linares Paredes 86 anys

02/12 Antonio Moreno Muñoz 75 anys

PARETS DEL VALLÈS

02/12 Dionisio Benedicto Pérez 89 anys

LA LLAGOSTA

01/12 Josefa Casado Nuñez 86 anys

05/12 M. Encarnación Castillo Úbeda 76 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

MOBILITAT

Nous panells 

informatius a les 

parades d'autobús

PARETS. Fins a 21 parades d'auto-

bús de Parets tindran nous indica-

dors informatius. Els nous suports 

tindran un vinil en una cara amb el 

detall de les línies de bus i els ho-

raris. A més, també incorporaran 

un codi QR on els usuaris, a través 

de l'App de Sagalés, podran veure 

el temps d'espera del pròxim auto-

bús que circuli per la seva parada. 

L'alçada del model de tòtem millo-

rarà la visibilitat de l'element en 

la distància i facilitarà la lectura 

de les dades per als passatgers. El 

seu disseny també permetrà aug-

mentar el temps d'exposició de la 

informació perquè estarà protegit 

de les inclemències meteorolò-

giques. Paral·lelament, en dotze 

marquesines també es canviaran 

els vidres i es col·locarà l'horari 

a la vitrina. El servei no es veurà 

afectat per les millores.  

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

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com
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Parets aprova la conversió de plantes
baixes comercials en habitatges protegits
PARETS. El ple de Parets celebrat el 
25 de novembre va tirar endavant 
l'aprovació inicial de la modifica-
ció puntual del Pla General d'Or-
denació per permetre la conversió 
de locals comercials buits en habi-
tatge protegit.

Fa gairebé un any que l'aleshores 
alcalde Jordi Seguer anunciava a les 
xarxes socials que el govern estava 
estudiant aquesta possibilitat. Es 
tracta d'un tema que des d'alesho-
res ha anat apareixent puntualment 
en alguns plenaris. En un d'ells, a 
l'abril, la regidora d'Urbanisme, 
Rosa Martí, ja va avançar que seria 
un punt a debatre els pròxims me-
sos, i ara ha arribat la votació.

En aquest cas, també es vol 
aconseguir que als nous edificis es 

pugui incrementar la densitat per 
destinar-ho a habitatge protegit. 
D'una banda, preveu l’increment 
de la densitat en zones plurifami-
liars, en solars on es puguin cons-
truir habitatges i locals, respectant 
un determinat sostre i uns deter-
minats habitatges; i alhora, si es 
volen destinar els habitatges com 
a protegits, es permet incremen-
tar-ne la densitat fins que surtin 
habitatges de 70 m² com a mínim.

Tot plegat es podrà aplicar no-
més en unes zones delimitades. A 
l’Eixample es podrà fer en la zona 
compresa entre l’avinguda d’Espa-
nya, al carrer de Pau Casals, l’avin-
guda de Catalunya, l'entorn de 
l’actual estació de trens i el passeig 
de Ronda. A la zona del Barri Antic, 

es permetrà a l'entorn l’avinguda 
de Lluís Companys, al carrer de 
Sant Valerià, al carrer de Ponent, 
la meitat de la pujada del carrer 

on està situat el col·legi de Nostra 
Senyora de Montserrat, als Horts 
del Rector i al Camp de les Peces. A 
l’escorxador, es tindran en compte 
dues illes entre el carrer de Rosse-
lló i el de Torres i Bages.

Martí explicava que existeix la 
"necessitat" d'aconseguir reser-

ves d'habitatge protegit i aquesta 
és una manera de fer-ho.

No convenç la delimitació
Pel que fa a l'oposició, Ara Parets 
ERC va ser l'únic partit a votar-hi 
a favor, tot i no compartir la deli-
mitació de les zones. El portaveu 
Jordi Seguer explicava que aques-
ta "pot ser una mesura pal·lia-

tiva" al problema de l'habitatge, 
però demana que el govern valori 
"la possibilitat d'ampliar l'opció 

de convertir locals comercials 

en planta baixa com a habitatge 

en altres carrers que avui dia no 

contempla el Pla General, per no 

generar greuges comparatius".
Neus Jordà, portaveu de Parets 

per la República, tampoc compar-

tia la delimitació, però sí que ce-
lebrava que els habitatges que es 
puguin crear en les plantes baixes 
comercials siguin protegits "i no 

de lliure arrendament". Al ma-
teix temps, lamentava que "molts 

dels propietaris de locals co-

mercials prefereixen treure 

rendiment econòmic segur con-

vertint-ho amb habitatge, que 

potenciar un comerç viu i de 

qualitat que ompli els carrers 

del nostre poble" i convidava el 
govern a engegar una campanya 
"que ajudi a obrir nous comer-

ços i que subvencioni als propi-

etaris una part dels lloguers".
Per últim, Manuel Losada, por-

taveu de Ciutadans, també s'hi va 
abstenir.    sergio carrillo

HABITATGE  L'APROVACIÓ INICIAL VA TIRAR ENDAVANT AMB EL VOT DE TOTS ELS PARTITS A EXCEPCIÓ DE PARETS PER LA REPÚBLICA I CIUTADANS, QUE S'HI VAN ABSTENIR

Segons Rosa Martí, existeix
la "necessitat" d'habitatge

protegit, i aquesta és una
manera d'aconseguir-ho

PARETS.  El passat març el ple de 
Parets tirava endavant l'aprovació 
inicial d'una ordenança contra les 
males olors de les indústries i vuit 
mesos més tard ja s'ha modificat, 
després de rebre al·legacions de 
dues empreses del municipi, i s'ha 
aprovat definitivament amb les 
abstencions de Parets per la Repú-
blica i Ciutadans, i el vot favorable 
de la resta de partits del consistori.

La regidora de Medi Ambient, 
Rosa Martí (Sumem Esquerres a 
Parets), explicava en la sessió de fi-
nals de novembre que el consisto-

ri ha notificat "individualment" 
l'ordenança aprovada al març a les 
empreses susceptibles d'emetre 
males olors. Després d'aquest pro-
cés, han rebut al·legacions per part 
de Danone i d'Odournet, i bona 
part d'elles han estat acceptades 
pel govern.

Una d'elles és les unitats d'olors 
sancionables. L'edil explicava que 
amb l'ordenança inicial es podia 
sancionar amb unes unitats més bai-
xes, però les empreses van demanar 
que es respectés les que determina 
l’UNE com a màximes i "vam pen-

sar que era lògic", hi deia.
El mesurament de les olors és 

un altre dels aspectes que canvia. 
"L'ordenança preveia la medi-

ció de les olors per un olfactò-

metre dinàmic de camp" a pro-
posta de la Diputació, però aquest 
mètode ha estat vist per les dues 
empreses com a "massa moder-

na i massa poc experimentada" 
i han demanat el mesurament tra-
dicional, segons explicava Martí.

A banda d'això, les al·legacions 
també instaven a què aquesta or-
denança s'apliqués també davant 

les activitats públiques, fet que 
també ha estat acceptat. "L'úni-

ca cosa que no vam acceptar", 
apuntava Rosa Martí, "és que 

s'apliqui a les activitats domès-

tiques, perquè ja estan regula-

des per la nostra ordenança de 

convivència".
Ara Parets ERC hi va donar su-

port, recordant que quan van en-
trar al govern es van trobar "amb 

propostes de sancions a empre-

ses locals que no tenien cober-

tura jurídica", i "va ser aleshores 

quan el govern plural va decidir 

S'apuja el límit per aplicar 
l'ordenança contra les males olors

MEDI AMBIENT  AQUESTA VA SER UNA DE LES AL·LEGACIONS FETES PER LES EMPRESES DANONE I ODOURNET, I APROVADA PEL PLENARI A FINALS DE NOVEMBRE

que calia la redacció de l'orde-

nança", deia Carme Herrero.
Neus Jordà, portaveu de Parets 

per la República, justifica l'absten-
ció apuntant que no estava d'acord 
a modificar l'ordenança, però sí 
que ho estava "amb l'entesa –de 
l'Ajuntament– amb les empreses 

de Parets".

Un estiu amb menys males olors
Durant l'exposició del punt, Rosa 
Martí també va explicar que 
aquest estiu –que és l'època de 
l'any en què més es produeixen 
males olors– "n'hi ha hagut molt 

pocs episodis". Això ho justifica-
va assenyalant que "l'empresa 

Danone ha tirat endavant la 

construcció de la depuradora 

que tenia pendent", per reduir 
les emissions odoríferes.    s.c.

El govern paretà, 
descontent per les obres 
de l'avinguda Catalunya
PARETS.  El passat juliol, la Diputa-
ció va arrencar les obres de millora 
de la seguretat a l'avinguda de Ca-
talunya, que encara estan en mar-
xa. Es tracta d'unes obres que ja van 
afectar les parades del bus fa uns 

mesos, així com progressivament 
la circulació. Alhora, hi ha hagut 
queixes sobre algunes de les actu-
acions, com les illetes col·locades o 
davant de l'aparcament de l'escola 
Lluís Piquer, sense il·luminació i, 

MOBILITAT  LA MANCA DE LLUM A LES ILLETES DE LLUÍS COMPANYS, UNA DE LES QUEIXES

LES NOVES ILLETES  de Lluís Companys no es perceben fàcilment a les nits

s.c.

per tant, poc visibles a les nits. El 
batlle, Francesc Juzgado, deia en 
el darrer ple ordinari que no estan 
"gens satisfets de l'evolució i de 

la gestió d'aquestes obres", sobre 
les quals assegura que hi han hagut 
d'estar "molt a sobre".

Alhora, es comprometia que si 
algunes de les millores que el go-
vern ha detectat, com la manca 
d'il·luminació a les illetes de Lluís 
Companys, no les acaben execu-
tant la Diputació, l'Ajuntament ho 
assumiria.  
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Els millors desitjos per al 2022
#totsSOMParets
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ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

CCOO i UGT reclamen un repartiment 
just dels recursos per sortir de la crisi
MOLLET. Els sindicats CCOO i UGT 
van presentar divendres a Mollet la 
Plataforma +Drets i + Justícia Soci·
al. Integrada per 14 entitats socials 
i culturals del teixit associatiu del 
país, entre les quals els dos sindi·
cats, la plataforma s'ha creat amb 
la voluntat de defensar un reparti·
ment just dels recursos i fer front 
a la situació de precarietat laboral 
derivada de la crisi de la pandèmia.

La primera acció de la platafor·
ma serà una manifestació: "El dia 

12 de desembre, a les 12 h del 

matí, a la plaça Urquinaona, hem 

convocat una manifestació, so-

bretot per fer front a la situació 

derivada de la pandèmia", expli·
cava el secretari general de la UGT 

al Vallès Oriental, Vicenç Albiol qui 
posava sobre la taula la situació de 
precarietat actual: "La pandèmia 

ens ha portat a tenir un país on 

les prestacions socials ens han 

demostrat que són insuficients, 

sobretot en el sector sanitari on 

tenim una gran precarietat la-

boral i a més ens han faltat mit-

jans", deia Albiol.
"Volem que després d'aquesta 

pandèmia on es planteja que hi 

ha d'haver recursos que aquests 

recursos vagin a solucionar els 

problemes de la societat i els 

ciutadans. Els ciutadans som els 

que hem pagat el preu més im-

portant d'aquesta crisi, com vam 

ser-ho en l'anterior crisi, i no 

hem de seguir sent els que afron-

tem únicament i en solitari les 

precarietats socials que es van 

donant", advertia el secretari de la 
UGT a la comarca.

Repartiment just
També Gonzalo Plata, secretari de 
CCOO al Vallès Oriental, Maresme i 
Osona, feia explícita aquesta recla·
mació: "Aquesta sortida de la cri-

si que s'està produint perquè els 

números d'atur i de creixement 

econòmic són bons, recau, una 

vegada més, sobre les esquenes 

dels treballadors i les treballa-

dores que són els que des d'una 

situació precària donen la seva 

força de treball".

Així mateix, Plata recordava que, 
tot i la baixada rellevant de les da·
des d'atur i l'increment de la segu·
retat social:  "El tipus de contrac-

tes són majoritàriament parcials 

i temporals, és a dir, precaris" 

i assenyalava que "al llarg de 

la pandèmia ha quedat demos-

trat que les principals fortunes 

d'aquest país han crescut".
Per tot plegat, des dels sindicats 

plantegen als governs i als poders 
econòmics que cal un canvi de mo·
del productiu i també un canvi de 
model de societat  com a qüestions 
indispensables per afrontar el fu·
tur. També avancen que la mani·
festació del dia 12 serà la primera 
de moltes més accions 

LABORAL ELS DOS SINDICATS I 12 ENTITATS SOCIALS I CULTURALS FAN UNA CRIDA A MANIFESTAR-SE EL 12 DE DESEMBRE

Es constitueix la cèl·lula comunista 
Josep Roca i Collell a Parets 
PARETS. El passat dimecres 24 de 
novembre es va constituir la cèl·
lula comunista Josep Roca i Collell 
a Parets, de Comunistes de Cata·
lunya, amb l'objectiu de ser "un 

espai de reflexió, de lluita i de 

construcció del futur de Parets 

des d'una perspectiva de classe, 

feminista i ecologista".
"Les esquerres s'estan diluint; 

no hi ha programes d'esquer-

ra a Parets", diu Antoni Vicente, 
responsable polític de Comunistes 
Parets, per explicar la necessitat 
d'aquesta recent constitució, al·
hora que diu que tot i que més del 

90% del consistori es proclama 
d'esquerres i transformador, "les 

problemàtiques que tenim con-

tinuen sense abordar-se d'una 

manera seriosa".
Dibuixar el Parets "del 2030 i 

del 2050" serà una de les línies es·
tratègiques del partit, que ja parla 
de la manca de lleure per als joves 
i de fomentar el treball i l'habitat·
ge per al jovent com alguns dels 
objectius. De fet, "abordar la cri-

si demogràfica" del poble, on viu 
"molta més gent gran que joves", 
ho troben rellevant. També volen 
estudiar la remunicipalització de 

PARTITS  L'OBJECTIU ÉS SER "UN ESPAI DE REFLEXIÓ, DE LLUITA I DE CONSTRUCCIÓ DEL FUTUR DE PARETS" 

ANTONI VICENTE, RESPONSABLE 

ARXIU

serveis, "repensar un model de 

comerç local molt potent que 

creï llocs de treball".

A les eleccions, en un altre llista
Comunistes Parets treballarà per 
tenir representació a l'Ajuntament 
en les pròximes eleccions, tot i que 
a hores d'ara veuen "complicat" 

presentar·s'hi sols. Als municipis 
d'arreu del país, el partit principal·
ment s'hi presenta formant part 
d'altres llistes. És per això que té tot 
el sentit que a la constitució convi·
dessin partits com Ara Parets ERC, 
Podem Parets –que van excusar la 
seva absència– i Poble Lliure. 

Jordi Seguer, portaveu d'Ara Pa·
rets ERC, apunta que "són projec-

tes diferents", però que coincidei·
xen en el fet que treballen "per un 

canvi a l'Ajuntament". 

MUNICIPAL

Juzgado es disculpa 

per no convidar 

l'oposició a la Junta 

Local de Seguretat

PARETS. L'alcalde de Parets, Fran·
cesc Juzgado, va demanar discul·
pes als tres partits de l'oposició 
per no haver·los convocat a la 
Junta Local de Seguretat celebrada 
el passat 23 d'octubre, coincidint 
amb la inauguració de la comissa·
ria als nous Serveis Municipals La 
Volta. Amb tot, el batlle entén que 
la informació tractada aquell dia 
no es va poder transmetre a Ara 
Parets ERC, Parets per la Repúbli·
ca i Ciutadans, i buscarà nova data 
aquest desembre per fer una Mesa 
de Seguretat i Convivència. 

LLENGUA

Un treball evidencia 
el retrocés del 
català a les aules 
del Vallès Oriental

Als instituts del Vallès Oriental no·
més un 26,3% dels alumnes s'adre·
cen   en   català   al   seu   professor.   
Aquesta  és  una  de  les  conclusions  
de  l'estudi  El  català  com  a  llengua  

vehicular de l'ensenyament: entre la 

teoria  i  la  realitat,  de  la  lliçanen·
ca  Berta  Relats,  premiat  amb  el  
21è  Premi de Sociolingüística del 
Vallès Oriental.  L'estudi  eviden·
cia  que  la  immersió  lingüística  
establerta  és  lluny de complir·se. 
De fet, "la pretensió  del  govern  

espanyol  que  un  25%  de  les  

classes  es  facin  en castellà, 

com exigeix la recent sentència 

ratificada pel Tribunal Suprem, 

està, de fet, sobrepassada amb 

escreix", alerta. 
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Una obra d'Òscar Moya per 
recordar el roure centenari de la 
Font de la Salut i el seu origen
PARETS.  La plaça Font de la Salut de 
Parets compta des de finals de no-
vembre amb un conjunt escultòric 
que rememora el vell roure centena-
ri caigut fa més d'un any i mig i el seu 
origen. Homenatge a la vida, obra 
del jove artista paretà Òscar Moya, 
consta d'un pilar d’acer de 600 x 80 
x 25 cm amb sis obertures circulars 
fetes amb fusta de roure, a excepció 
d’una d’elles, oberta per poder veu-
re el bosc de la Torre Malla des de la 
distància. El lloc per veure-ho és des 
de la part superior del parc, on hi ha 
una plataforma d’acer de 100 x 100 
x 15 cm que conté una porció circu-
lar del tronc del roure original.

L'artista explica que volia deixar 
patent un concepte vertical en la 
seva creació, ja que és molt repre-
sentativa d'un arbre. També volia 
"que la peça fos integrada a l'es-

pai i, aprofitant que és un lloc de 

reunió, volia que d'alguna for-

ma fos interactiva".
El tòtem té un buit on hi hauria 

d'anar un tronc més. Es podria en-
tendre que el tronc que s'ha instal-
lat a la part alta del parc -aquest sí, 
original del roure centenari caigut- 
hi hauria d'anar allà. Però Moya hi 
ha anat més enllà: "Si la persona 

fa l'esforç de tenir una mica d'in-

quietud, potser intentarà mirar 

pel buit. La persona pot connec-

tar visualment amb l'origen de 

l'arbre, que és el bosc de la Tor-

re de Malla", ja que precisament 
aquest bosc arribava fins a l'estació 
i ocupava l'espai de la plaça actual.

Sobre el buit incorporat a la 
peça, no volia que mostrés l'absèn-
cia, sinó que posés en valor "el que 

ens ha portat fins aquí i mirar el 

camí recorregut".
Amb tot, Moya vol que cadascú 

hi pugui fer les seves pròpies in-
terpretacions. De fet, més enllà de 

la interpretació principal que hi 
volia donar, l'autor ara en troba 
una altra. "Fa unes setmanes el 

meu avi va morir. En el moment 

en què em vaig adonar que ell no 

hi seria per veure-la, també la 

peça per a mi agafa un significat 

diferent. Aquest buit de la peça, 

també és el buit que deixa, per-

què ha estat una persona molt 

important per a mi".

"Orgull i responsabilitat"
Moya assegura que crear una escul-
tura per al poble és alhora un orgull 
i una responsabilitat. "Sembla que 
hagi començat al revés. A vegades hi 
ha persones que tenen obres per di-
ferents llocs del món i al seu poble, 
no", apunta content perquè la seva 
primera obra a l'espai públic hagi 
estat a casa. També diu, però, que 
pel fet que l'obra sigui precisament 
al seu poble, durant el procés a ve-

VIA PÚBLICA  L'ESCULTURA 'HOMENATGE A LA VIDA' CONNECTA AMB EL BOSC DE LA TORRE DE MALLA

gades li ha "pesat una mica la res-

ponsabilitat". Conscient que cap 
obra "no pot agradar a tothom", 

creu que "si hagués sigut per a un 

altre poble, la sensació no hauria 

estat la mateixa".    sergio carrillo

ÒSCAR MOYA  L'artista amb la peça principal de la seva obra

s.c.

S'instal·len nous contenidors 
per al reciclatge de vidre
PARETS. L’Ajuntament ha instal·lat 
nous contenidors de vidre d'Eco-
vidrio amb sistema Vacri. Estan si-
tuats a l'avinguda de Catalunya, al 
carrer d’Aragó a la cantonada del 
passatge de Francesc Eiximenis i 

als carrers de Garbí, Mercè Rodo-
reda i Pau Casals, i dins del centre 
comercial La Volta. Els nous con-
tenidors de càrrega lateral estan 
dissenyats per ser accessibles mit-
jançant un accionament hidràulic.

MEDI AMBIENT  SÓN CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL
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CELLES:
 Perfect Brows
 Microblading
 Powder Brows
 Nano Stroke

PARAMÈDIQUES: 
 Reconstrucció  

  d’areola
 Camuflatge cicatriu 

  periareolar

LLAVIS:  
 Perfect Lips
 Aquarelle lips
 Make up lips
 Natural lips

ULLS:       
 Eye-Tribal
 Baby-Line
 Artistic Line
 Ull Glizè

Maquillatge 

permanent 

i correctiu

Micropigmentació 
avançada desde 2001

Avda. Antoni Gaudí, 26 · Mollet del Vallès 

www.micropigmentacionsmc.com

Per a informació i reserva: 630 60 60 20

      Sara Martínez Micropigmentació

Bones Festes
NOU LÀSER Q-SWITCHED ND-YAG 
Tecnologia avançada per l’eliminació 
de micropigmentació i tatuatge.
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Visita diagnòstica sense compromís. 

FINANÇAMENT FINS A 60 MESOS

DR. VÍCTOR SERRA 

Col. 4351

Avda. Llibertat, 18, 1B (L’Illa) 

08100 Mollet del Vallès 

www.drvictorserra.com

T. 93 593 09 13

CLÍNICA DENTAL DR. SERRA

Cirurgia avançada  Pròtesis  Implantologia avançada 
Invisalign  Ortodòncia per a nens  Estètica Dental

Blanquejament  Roncopatia i apnees
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Idneo s'associa a Sernauto125 establiments de Parets demanen ajuts Covid
La molletana Idneo s’ha associat a Sernauto, organització 

empresarial de fabricants de components d’automoció. 

Idneo dona suport als clients en la transformació del seu 

negoci a través de la tecnologia i proporciona serveis de 

desenvolupament, validació i fabricació de productes.

L'Ajuntament de Parets ha rebut la sol·licitud de 125 botigues 

i establiments de restauració i serveis per cobrar l’ajut de 600 

euros per pal·liar els efectes de la Covid-19, un ajut que es va 

crear a l'octubre.  Ara s’obre el període per comprovar i validar 

tota la documentació rebuda per accedir a aquests ajuts.

ECONOMIA

MOLLET / BAIX VALLÈS. Aquest mes 

de novembre s'ha intensificat la 

tendència a la baixada del nombre 

d'aturats i, al Baix Vallès, s'han as-

solit dades que situen l'índex de 

desocupació un 20% per sota de la 

taxa del mateix mes de 2020. Amb 

tot, cal destacar que les dades de 

l'atur no comptabilitzen aquelles 

persones que es troben en situació 

d'ERTO–moltes a causa de la pan-

dèmia.

Segons dades elaborades per 

l’Observatori-Centre d’Estudis 

del Consell Comarcal, al Baix Va-

llès hi havia el mes passat 6.490 

persones inscrites a l'Oficina de 

Treball de la Generalitat (OTG), un 

10,79% de la població activa. Tot 

i que la reducció respecte al mes 

d'octubre no és molt significativa 

–157 aturats menys– l'acumulat 

dels darrers mesos de reactivació 

econòmica fa que hi hagi 1.608 

aturats menys que ara fa un any, 

un 19,86%. Les poblacions on més 

s'ha reduït percentualment l'atur 

en aquests dotze mesos han estat 

Santa Maria, Sant Fost i Montmeló.

En el cas de Mollet del Vallès, 

aquest novembre, l'atur s'ha reduït 

en 71 persones, el que comporta que 

els inscrits a l'OTG han disminuït a la 

ciutat per vuitè mes consecutiu. El 

nombre de persones desocupades 

és de 2.893 i la taxa d’atur se situa 

en el 11,22 %. Respecte a l'octubre 

OCUPACIÓ ELS BAIXVALLESANS INSCRITS A L'OFICINA DE TREBALL DE LA GENERALITAT SÓN 6.490, 1.608 MENYS QUE FA UN ANY

L'atur es redueix un 20% respecte 
al novembre de l'any passat

Atur novembre 2021

EL BAIX VALLÈS ACUMULA 55 EXPEDIENTS 
DE REGULACIÓ ENTRE GENER I OCTUBRE
■ El Baix Vallès ha registrat un total de 55 expedients de regulació d'ocupació 
des del mes de gener  d'enguany i fins aquest octubre. En concret, a Mollet se 
n'han registrat 18, a  Parets 10, a Montornès 9, a la Llagosta 5, a Martorelles 4 i 
a Sant Fost 3. Mentre que a Santa Maria de Martorelles no se n'ha registrat cap 
durant tot l'any. Pel que fa a les dades acumulades entre gener i octubre de 2021 
a la comarca del Vallès Oriental, en total s’han comptabilitzat 235 expedients, 
amb una afectació a 3.650 persones. En un 67% dels casos es tracta d’EROs per 
suspensió de contracte. Les dades, publicades per l'Observatori-Centre d'Estudis 
del Vallès Oriental, també determinen un  major percentatge d’expedients 
vinculats a les activitats de comerç a l’engròs i el detall en primer lloc, seguit de 
l’hosteleria i la  indústria manufacturera.

l'atur s'ha reduït un 2,40%, i la vari-

ació interanual, registra 742 perso-

nes menys a l'atur, el que representa 

un descens del 20,41%.

Pel que fa al Vallès Oriental, hi 

ha un total de 20.249 persones re-

gistrades a les Oficines de Treball, 

585 persones menys que el mes 

d’octubre passat, fet que suposa 

un descens relatiu del 2,81%. Res-

pecte a fa un any, l’atur ha dismi-

nuït de forma significativa, més 

de 5.300 persones, un descens del 

20,79%, que se situa en el valor 

més baix dels darrers anys, per 

sota de les xifres més baixes fins 

al moment, de juliol de 2019. A 

Catalunya, el mes de novembre fi-

nalitza amb 369.822 persones atu-

rades registrades a les oficines de 

Treball de Catalunya. La xifra més 

baixa, també des de juliol de 2019. 

Malgrat les bones dades, la UGT 

alerta que la reactivació després 

dels pitjos moments de la pan-

dèmia "torna a posar les bases 

en un model de treball preca-

ri, amb contractes temporals a 

temps parcial que perpetuen la 

pobresa laboral i amaguen sub-

ocupació i economia submergi-

da", apunten des del sindicat. 

EMPRESES

Licitar i facturar de 
forma electrònica

Trobada de la Cambra 
sobre exportacions

Els paradistes del Mercat Muni-

cipal de Mollet han aconseguit 

recollir 1.830 euros en donatius 

per al Gran Recapte d'Aliments. 

Aquest diners es convertiran en 

producte fresc que gestionarà 

Creu Roja i Càritas per a famí-

lies i persones vulnerables. 

GRAN RECAPTE

El Mercat Municipal 
recull 1.830 euros

El Consell Comarcal ha organitzat 

el Taller d’ajuda a la petita i mit-

jana empresa per licitar i facturar 

de forma electrònica, una acció 

formativa per a pimes, gestories 

i col·lectius professionals. L'ob-

jectiu és ajudar a què els col·lec-

tius obligats coneguin i utilitzin 

el canal electrònic en les seves re-

lacions amb les administracions. 

Serà el 14 de desembre, de 9.30 a 

13.30 en format presencial. 

La Cambra del Vallès Oriental ha 

convocat dilluns (9 h) una tro-

bada a la seu de Parets per a em-

preses interessades en exportar 

a altres països. Durant la sessió 

s’explicaran les claus per a l’ex-

pansió internacional dels nego-cis i els bene�icis del comerç tant 
dins com fora de la Unió Europea, 

així com els errors freqüents en el 

procés d’internacionalització.
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OPINIÓ

L'aixecament del peatge de la C-33 ha suposat una redistribució del trànsit 

en les principals vies ràpides a l'entorn de Mollet. L'autopista, ara ja gratuïta, 

ha intensificat el volum de vehicles en detriment de la C-17, que ha patit un 

descens en la circulació. Segons els experts, aquesta serà la tendència futura 

i, per tant, cal reformular aquestes vies i perquè donin el millor servei per cobrir 

les necessitats del territori. La plataforma Fem Vallès ha posat sobre la taula 

una proposta perquè tant l'autopista com l'autovia estiguin més integrades a 

la ciutat, aportant més accessibilitat a la C-33 i reformulant la C-17 com una 

ronda de Mollet i no com una via ràpida. Aquesta seria una alternativa –potser 

no l'única– però la solució no arribarà a curt termini i per això cal que, des 

de ja, les administracions competents, la Generalitat en aquest cas amb la 

complicitat dels municipis, posin a la seva agenda la reconversió d'un dels 

entramats viaris més importants del Baix Vallès.

REPENSAR CARRETERES

Editorial
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orren temps difícils pel dret a 

l'habitatge. Un problema que ve 

de lluny agreujat per la nova crisi 

econòmica, derivada de la CO-

VID-19. Poder donar resposta a aquesta emer-

gència passa per canvis polítics. Deixar enrere 

les rentades de cara amb tot allò que dona vots 

i no deixar de banda un sector social cada cop 

més gran: el que veu truncades les seves il·lusi-

ons per una precarietat sobrevinguda.

No es pot invisibilitzar el que incomoda, cal 

contundència per afrontar-ho i posar solucions. 

Això no passa. Els temps administratius van a 

un ritme massa lent. Un ritme que no està a 

l'altura dels drames que porten a les famílies a 

perdre la seva llar. Parlar de problemes d'habi-

tatge greus va d'això, de persones desnonades.

A la nostra ciutat, aquest problema creix i 

creix. Un parell de mostres clares d'això serien, 

per exemple, que l'última assemblea d'assesso-

rament de la PAH va superar les cent persones o 

els deu desnonaments que hem hagut d'evitar 

només al novembre (malauradament sabem 

que han estat més, però només arribem a qui 

busca el nostre suport). Evitats que no resolts. 

Un desnonament aturat en porta o suspès amb 

Grisos i ombres

C

JUANJO

RAMÓN
PAH Mollet i Baix Vallès

les gestions prèvies, no és més que allargar una 

situació angoixant a l'espera d'una solució de-

finitiva que sembla no arribar mai.

Que cal per evitar-ho? Per una banda, ampli-

ar els recursos i millorar els mecanismes mu-

nicipals per poder donar una resposta eficaç i 

ràpida a les famílies que pateixen aquesta situ-

ació. Cal més pressupost per cobrir l'emergèn-

cia habitacional. No donarà beneficis econò-

mics com altres inversions, però si donarà els 

beneficis morals que tota administració preo-

cupada per les seves veïnes i veïns necessita.

Per una altra banda, que els jutjats actuïn 

amb conseqüència a la realitat, aplicant les 

lleis i normatives per afavorir a les més vul-

nerables i no reinterpretant-les per afavorir 

als bancs i voltors. No podem normalitzar 

la presència de forces policials, per garantir 

que les famílies siguin desnonades, com pre-

tén el jutjat núm. 3 de Mollet. No ho oblidem, 

els jutges són els responsables de la presèn-

cia dels mossos en els desnonaments.

Sigui com sigui, el que no ens podem perme-

tre és que ens empenyin a una guerra entre ve-

ïnes per manca d'informació o per un discurs 

que criminalitza a qui ha perdut la feina i no 

pot accedir a les normes del mercat. Mentre 

això no millori, com porta fent els últims deu 

anys, la PAH, amb la solidaritat i suport mutu 

com a únic recurs, seguirà donant a conèixer 

els seus drets a les persones que ho necessiten 

i compartint les eines per assolir-los.

a meva curiositat em va portar 

a visionar les finals femenina i 

masculina de categoria infan-

til del Torneig Vila de Parets de 

bàsquet. Les dues finals foren força alliçona-

dores, la femenina amb una final catalana en 

què un equip d’una comarca, crec que el Ma-

resme, s’imposà clarament al Barça. La mas-

culina –amb els dos grans equips espanyols 

el Barça i el Madrid–, la va guanyar el Madrid 

però podia haver estat pel Barça. A nivell alli-

çonador ho és també l’organitzador, un club 

d’una població comarcal molt important per 

la seva indústria i que també és internacional 

pel patinatge artístic. I l’altre punt important 

rau en el fet de ser televisat per Esport 3. La 

gran assistència de públic evidencià la im-

portància de l’esport infantil a casa nostra i 

la pedrera extraordinària que és, mereixedo-

ra de més atenció per part dels grans clubs. 

De les noies, d'uns dotze anys igual que els 

L

XVI TORNEIG VILA DE PARETS

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

nois, em va agradar el joc de les guanyado-

res, molt superiors a les del Barça i que fan 

pensar en una molt interessant pedrera. La 

final dels nois, va tenir de tot, també de la ne-

cessitat de formació per les errades pròpies 

de l’edat però evidenciant un futur molt pro-

metedor en el món del bàsquet. I una nota 

molt significativa el gran valor de l’esport 

en la convivència popular. L’esport infantil 

en les diferents modalitats ajuda a fer més 

positiva la convivència, tant des de l’organit-

zació com des de la formació. Tant l’infantil 

del Barça com el del Madrid van demostrar 

que ben tractada la verdadera pedrera la te-

nen a casa i que s’ha de donar més valor als 

jugadors formats per poder prescindir dels 

comprats. L’esport pot i ha de ser un mitjà 

de vida però no un negoci esclau del diner. El 

XVI Torneig Vila de Parets ens ho ha demos-

trat, i el que és vàlid pel bàsquet ho és per a 

tots els esports.

Les cartes dels soldats són 

horrorosos testimonis de la humana

humanitat assassinada, esgarrifoses

proves del menyspreu a la vida

l passat dimarts 2 de desembre 

vaig presentar al Casal Cultural 

un llibret amb el títol Dels poe-

mes en trauràs les dates. Voldria 

aprofitar les columnes que em queden fins 

a l’agost per exposar, a partir d’un poema 

del llibre i amb el títol Sense dates, els pen-

saments més personals que ara m’envolten.

Una casualitat absolutament prescindible 

va fer que quasi coincidissin la mort de l’es-

criptora Almudena Grandes i la presentació 

d’aquest llibre. La maleïda casualitat s’ac-

centua si tenim en compte que en un apartat 

del llibre hi són transcrits dos poemes inspi-

rats per la lectura d’un llibre de l’esmentada 

escriptora madrilenya, El corazón helado. 

Per això començo aquesta etapa de manera 

gens esperada: retent-li homenatge. Un dels 

dos poemes diu:

Me atrinchero en tu cuerpo,

cual soldado vencido,

esperando.

Esperando que llegue

la bala perdida

del desatino.

El soldat s'envolta dels pensaments i dels re-

cords del seu amor per a construir una trinxera 

protectora. No té cap altre recurs que l’amor 

per a defensar-se de la por, de la soledat, del 

dolor. Tanmateix, és ben conscient d’en quina 

situació es troba i ho expressa amb paraules 

que sobresurten de l’ofec de la ferotge, despie-

tada, inhumana lluita entre trinxeres. Envoltat 

E

SENSE DATES: LA GUERRA

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

de l’amor imaginat, del cos protector de l’es-

timada, de l’abraçada de vida, espera. Espera.

I sap molt bé què espera: la conseqüència 

de la bogeria: “la bala perdida del desatino”. 

Aquell assalt amb atacant i víctimes anòni-

mes; el cop mortal senzillament perquè, ell, 

està allí. Envoltat de l’amor idealitzat, espera 

la mort amb la bala perduda de l’estupidesa 

humana, de la guerra.

Quantes vegades deu haver passat això? 

¿Quantes vegades un home, una dona s’han 

trobat a les envistes de la mort i, vençuts, no 

han tingut altre recurs que “atrinxerar-se” 

amb el cos de l’amor com a somni de salva-

ció? Les cartes de soldats, en són horrorosos 

testimonis de la humana humanitat assassi-

nada, esgarrifoses proves del menyspreu a la 

persona i a la vida.

El dolor de la mort, especialment de guer-

ra o per la guerra, no té ideologia. Quan es 

mata, s’elimina un adversari, per sempre, i es 

malpareix l’enorme dolor de la pèrdua, per 

sempre. Dolor del disbarat; com el disbarat 

que engendra les guerres. Darrere totes les 

morts, hi ha sempre un dolor humà.

N.B. Podeu trobar el llibre citat a la lli-

breria L’Illa, de Mollet.

Per compartir
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es d’Ara Parets ERC diem sí a la nova 
estació de tren de Parets, diem sí al 
park and ride que vam liderar con-
juntament des del Govern Plural, 

recuperant un vell projecte de 2010, durant 
l'alcaldia de Joan Seguer. Per això vam donar 
suport a la proposta de signatura de conveni 
amb ADIF i la Generalitat, aprovada per unani-
mitat en el darrer ple extraordinari, i que ens 
farà aportar 2,2 milions euros per tirar enda-
vant aquesta inversió.

Aquest és un projecte que no comença el 
2020 sinó que ve de lluny. Nosaltres no hem vol-
gut mai eliminar el passat i tota la feina feta pels 
servidors públics de l’Ajuntament siguin del 
color que siguin. I el que menys ens preocupa 
és que el nostre nom acabi sortint en els llibres 
d’història. La gent d’esquerres no treballem en 
el plenari per passar a la història ni perquè nin-
gú ens posi medalles o reconeixements. La gent 
d’esquerres treballem per l’interès general dels 
paretans i paretanes, treballem pel bé comú i ho 
fem per damunt dels personalismes. Dels que 
hi havia en el 2010, dels que hi vàrem ser entre 
2019 i 2021, dels que hi són ara mateix o dels 

Una estació del segle XXI

D

que hi seran el 2024 o més endavant quan 
s’executin les obres.

La nova estació de tren de Parets ha de 
donar un impuls a tot un àmbit com és el de 
Can Roure, final de l’avinguda Espanya i en 
el futur en la possible perllongació del carrer 
Prat de la Riba de l’Eixample.

Parets es mereix una nova estació i també 
un park and ride, que evidentment finança-
ran tres administracions diferents que han 
vist la necessitat d’arribar a acords per resol-
dre un deute històric. Ara bé, de res servirà 
una nova estació si no arriba la doble via en 
direcció Vic i Barcelona i si no es millora el 
servei tan deficient. 

Aportar 2,2 milions d’euros des de les ar-
ques municipals és una inversió considera-
ble i ens hem d’armar de valor i explicar a la 
ciutadania que aquest projecte que totes les 
forces prioritzem passarà per davant d’altres 
i que caldrà fer els ajustos necessaris en els 
pressupostos, perquè condicionarà en excés 
la política d’inversió del Govern que sorgeixi 
de les eleccions del 28 de maig de 2023.

Ho dèiem quan lideràvem el Govern Plu-
ral i ho diem ara des de l’oposició, comptin 
amb Ara Parets ERC en tot allò que puguem 
ajudar en aquest i altres projectes, perquè a 
nosaltres ens mou l’interès general i la millo-
ra de la qualitat de vida dels paretans i pare-
tanes, que necessiten solucions i alternatives 
a les noves mobilitats que s’estan imposant.

JORDI
SEGUER ROMERO

Exalcalde de Parets del Vallès 

Regidor a l’oposició 

Ara Parets ERC-AM

a primera cosa que em van clavar 
amb foc al cervell quan vaig co-
mençar a treballar a la indústria va 
ser la frase “Qualitat és claredat”. 

No es pot fer trampes al solitari i després 
esperar que tot surti bé. Com més aviat es 
diagnostica el que està passant i s’hi actua 
sense marrades més aviat resoldrem qualse-
vol entrebanc i més aviat i amb menys cos-
tos arribarem als objectius. I en un món on 
es vol regular tot perquè això no sigui una 
selva, els qui mouen els fils ho haurien de sa-
ber i ho haurien de prendre com a fonament 
de la seva gestió. Tanmateix, el que veiem 
cada dia és ben al contrari, aquí només val 
la jerarquia i el poder. La teoria sol ser molt 
bona i la gent es prepara per dur-la a terme, 
però per què quan arriben al lloc decisiu no 
poden o no volen aplicar-la?

La pràctica comença a fallar quan el fet 
d’arribar al lloc decisiu depèn de factors gens 
professionals. Això passa massa en aquells 
qui han volgut o volen influir en la nostra 
ment o en la nostra butxaca. Ningú no ha 
obligat un religiós de ser-ho, però si després 
no segueix amb els actes allò que predica, el 
càstig hauria de ser exemplar, sinó estarem 
començant a podrir l’estructura des de dins. 
És cert, però, que sortosament encara és un 

L

DEMANO DISCULPES

Químic

ISIDRE OLLER
Finestrals 

i mosquiteres

gremi on escoltem a vegades la justificació 
d’alguna relliscada per part d’algú i en dema-
na perdó. Però això no hauria de ser res d’es-
pecial; gent que ha hagut de capacitar-se per 
exercir la seva professió: metges, enginyers, 
advocats, fusters, pagesos o atletes no poden 
relliscar massa –per això estan capacitats i 
entrenats– i si així i tot munten algun des-
gavell; prestigi, butxaca i futur se’n poden 
veure ressentits ben fàcilment. Jo mateix, 
vaig colar una falta d’ortografia en la darre-
ra columna i ara demano disculpes des del 
títol i des del text de la present. Ara que tant 
estem tornant a polititzar la llengua, l’únic 
camí que hi ha ara, com el vam tenir en qual-
sevol època anterior, és tenir-ne cura els qui 
la parlem. I què és tenir-ne cura? Doncs uti-
litzar-la quan sigui el nostre dret inalienable, 
tant en l’àmbit privat com en el públic sense 
excepcions, i utilitzar-la tan bé com ens sigui 
possible, cadascú amb el seu nivell. I els qui 
no la parlen potser ho tindran més fàcil per 
entendre’ns i per valorar la nostra llengua.

He dit “polititzar”? Sí, alguns polítics que 
no estan preparats ens porten pel pedre-
gar perquè pensen que tres vots són més 
importants que fer una feina basada en la 
capacitació, l’aptitud i el sentit col·lectiu. Ens 
insulten, perquè entre la ciutadania hi ha 
majoria que està capacitada i no s’empassa 
tanta incúria. Sí, això passa i no ens demanen 
mai perdó.
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Cros escolar a les pistes de MolletArguisuelas, enmig d'un nou repte solidari
Les pistes municipals d'atletisme de Mollet 

acolliran dissabte una jornada del cros escolar i 

comarcal, que organitza el Consell Esportiu del 

Vallès Oriental (CEVO). La prova s'iniciarà amb la 

categoria sènior a les 9.30 h.

Jordi Arguisuelas, entrenador i atleta del Triatló Sant Gervasi, va 

començar dissabte passat un nou repte solidari, en benefici de 

Petits Grans Herois, que consisteix en completar una mitja marató 

al dia durant una setmana. El corredor molletà preveu acabar el 

repte divendres al migdia a Mollet.

MOLLET. Yeikson Montero va arri-

bar a l'estiu per ser decisiu i contra 

el Benicarló, el líder de la conferèn-

cia Est, va ser providencial. El do-

minicà s'hi va jugar un triple sobre 

la botzina al final de la pròrroga, 

que va donar un triomf al Recanvis 

Gaudí Mollet èpic (95-92). El Pla-

na Lledó va ser una veritable festa 

entre afició i plantilla per celebrar 

un triomf contra el fins aleshores 

equip invicte del grup. 

"El meu somni és arribar a la 
lliga ACB i ajudar la meva famí-
lia", deia el dominicà just després 

de fitxar pel Mollet a l'estiu, quan 

admetia també ser ídol de Kobe 

Bryant de petit i que ara ell era el 

seu propi referent. Partit rere par-

tit, Montero s'està guanyant el cor 

del Pavelló Plana Lledó amb exhi-

bicions com la del dissabte passat: 

17 punts i 5 rebots. Això sí, el Mo-

llet va anar a remolc fins a l'últim 

quart, quan el mateix Montero va 

anotar una cistella a 30 segons del 

final per forçar la pròrroga (86-

86).

Amb l'afició del seu costat, el 

Mollet es va créixer per novament 

veure una exhibició del dominicà 

BÀSQUET | Leb Plata L'EQUIP MOLLETÀ SUMA CINC TRIOMFS I JA OCUPA EL SETÈ LLOC

Montero decideix un triomf èpic 
al Plana Lledó contra el líder

núria meléndez / cb mollet

CELEBRACIÓ La plantilla molletana celebra el triomf a la pista

ATLETISME | Cursa Popular SE CELEBRARÀ EL 30 DE GENER

S'obren les inscripcions 
de la Sant Vicenç 2022
MOLLET. El Club Atletisme Mollet 

ha obert el període d'inscripcions 

de la Cursa Popular Sant Vicenç, 

que tindrà lloc el 30 de gener del 

2022. La prova atlètica recupera 

la cursa presencial després d'una 

edició virtual. En aquesta 23a edi-

ció, la cursa popular manté el cir-

cuit tradicional de 10 km i el curt, 

de 5 km. 

El recorregut curt serà íntegra-

ment pel nucli urbà de la ciutat, 

mentre que el llarg tornarà a pas-

sar per l'espai rural de Gallecs. La 

sortida de totes dues curses serà 

a l'avinguda del Parc i l'arribada a 

les pistes municipals d'atletisme. 

"Volem que sigui una cursa molt 
similar a la que vam fer abans 
de la pandèmia, quan alesho-
res vam aconseguir un registre 
de 1.200 atletes. Enguany hi ha 
ganes de fer la cursa i creiem 
que superarem el miler de par-
ticipants, això estaria molt bé", 

explica el president de l'Atletisme 

Mollet, Marco Venteo. El preu del 

dorsal de la cursa molletana és de 

13 euros amb xip propi i de 15, 

amb xip de lloguer.  jl.r.b.

ZB MADRID - RECANVIS GAUDÍ

Dissabte, 11 – 20.30 h Madrid

amb un triple d'ensomni sobre la 

botzina. "El repte per aquesta 
temporada és ajudar a l'equip a 
pujar a Leb Or i aconseguir els 
triomfs del grup i personals", 

admetia Montero el dia de la seva 

presentació, tot conscient que el 

Mollet és un dels novells de la ter-

cera categoria espanyola. 

Cinc victòries i tres derrotes
Després de vuit jornades disputa-

des el Mollet ocupa el 7è lloc amb 

un balanç positiu de cinc victòries 

i tres derrotes. El pròxim partit 

dels molletans serà dissabte a la 

pista del Zentro Basket Madrid, 

antepenúltim amb dues victòries 

–cinc d'elles consecutives– i sis 

derrotes. El factor sorpresa, que 

fins aleshores podia tenir el Re-

canvis Gaudí, ja ho ha deixat de 

ser i els equips intentaran frenar 

la bona feina anotadora dels de 

Josep Maria Marsà.

El Mollet és el segon màxim 

anotador de la Conferència Est 

amb una mitjana de 80,1 punts 

per partit i Montero és en part 

responsable, amb el setè millor 

registre amb 14,75 punts per par-

tits de mitjana.  jl.rodríguez b.

Uns 300 inscrits a La Neorural
SANTA MARIA. La Neorural celebra-

rà la 9a edició amb prop de 300 

corredors. L'organització manté el 

període d'inscripcions de la cursa 

de muntanya fins al mateix diu-

menge. La prova, amb sortida i ar-

ribada a Santa Maria de Martore-

lles, és exigent amb 24 km i 1.800 

metres de desnivell acumulat. 

La cursa és íntegrament per cor-

riols i pistes de la Serralada Litoral 

i cada any es modifica el circuit. 

"Enguany hem hagut de modi-
ficar tres parts per recomanaci-
ons del Parc de la Serralada Li-
toral, cada any hi ha sorpreses", 

diu Rosa Mañosa, de l'organització 

de la cursa, que és conscient de la 

fama de dura de la prova baixva-

llesana: "està feta per masoquis-
tes, hi ha gent que li agrada pa-
tir. És una cursa que va molt bé 
per aquelles persones que vo-
len fer curses de més distància 
perquè és molt tècnica. A més, 
la gent creu que la Serralada Li-
toral és de dificultat fàcil i hem 
aconseguit demostrar que hi ha 
trams complicats". 

El preu de la inscripció pels fede-

rats és de 25 euros i pels no fede-

rats, de 30.  jl.r.b.

Cursa de muntanya HI HA DORSALS DISPONIBLES FINS DIUMENGE
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Uns 440 caminants a la Petjada Gallecs

La Caminada Popular Conjunta Petjada Gallecs, de la Penya Blaugrana 
Parets i l’Agrupament Escolta Sant Jaume, va aplegar el 14 de novembre 
prop de 440 participants, i va superar la participació de l'última edició feta 
el 2019. El recorregut va constar de 13,6 km per l'entorn de Parets i Gallecs, 
amb sortida des de la seu de la Penya Blaugrana, a l’avinguda de Lluís 
Companys. Els participants inscrits a la passejada van poder gaudir d’una 
botifarrada a Can Jornet, el punt final del recorregut, on també es va fer 
l’entrega de diversos obsequis. 

MARXA POPULAR  NO SE CELEBRAVA LA CAMINADA DES DEL 2019
Silvia Ferran / ajuntament de ParetS

BÀSQUET EL CB PARETS VA CELEBRAR UNA NOVA EDICIÓ DEL TORNEIG VILA AMB 32 EQUIPS

L'Advisoria Maresme i el 
Real Madrid, campions

cb ParetS

PARETS. El Real Madrid masculí i 
l'Advisoria Maresme femení han 
estat els guanyadors de la 16a 
edició del Torneig Vila de Parets, 
de categoria preinfantil. El campi-
onat es va celebrar del 4 al 6 de 
juny després d'haver-se hagut de 
cancel·lar la temporada passada 
per la Covid-19. 

La final masculina va ser un au-
tèntic clàssic entre el Real Madrid 
i el FC Barcelona, que van guanyar 
els madrilenys per 73 a 78. El mà-
xim anotador de la final va ser el 
blaugrana Roger Torras amb 20 
punts. El podi es va completar 
amb el tercer lloc del Mataró-Ger-

mans Homs, que va guanyar la 
final de consolació contra el CB 
L'Hospitalet (57-53). Pel que fa a 
la final femenina, el Barça CBS va 
tornar a quedar subcampió des-
prés de perdre contra l'Advisoria 
Maresme, per un contundent 89 a 
26. El tercer classificat femení va 
ser el Sant Adrià, que va guanyar 
al Mataró (46-37).

Al torneig paretà van prendre 
part 32 equips i prop de mig miler 
d'esportistes d'edat preinfantil. 
Els conjunts paretans van quedar 
al 16è lloc de la categoria masculi-
na i femenina. "Un any més el tor-

neig ha estat un èxit i no seria 

AL PAVELLÓ Els jugadors de les plantilles del CB Parets i del Real Madrid

possible sense l’enorme equip 

de voluntaris i voluntàries que 

hi ha darrere de procurar que 

als 32 equips participants no-

més s’hagin de preocupar de ju-

gar a bàsquet, que per això es-

tem aquí", valorava el club paretà 
en un comunicat. 

Audie Norris a Parets
Durant el Torneig Vila de Parets 
es va poder gaudir de la presència 
d'Audie Norris, l'exjugador mític 
del Barça, que des del setembre 
és ambaixador del club blaugrana 
i que no es va voler perdre el tor-
neig paretà.   JL.R.B.

Silvia Ferran / ajuntament de ParetS

PARETS. El sènior masculí de 
l'Handbol Parets ha guanyat el 
Memorial Francesc Clos contra el 
Sant Llorenç, per 27 a 24. L'equip 
dirigit per Josep Manel Herrero 
s'ha imposat al torneig local, que 
coincidia amb la setena jornada 
de la Primera Catalana, el passat 
13 de novembre.

El Parets va aixecar el trofeu del 
memorial i Raül Ontanilla, va ser 
el jugador més valuós. Pel que fa 

HANDBOL | Primera Catalana  ÉS LÍDER AMB UN PARTIT MENYS

al cadet masculí, va ser subcam-
pió del torneig en perdre contra el 
Palautordera. El millor jugador va 
ser el paretà Éric Pérez. En l'acte 
de lliurament hi havia familiars de 
Francesc Clos, entre altres.

Líder en nou jornades
El sènior masculí és líder, del grup 
1 de la Primera Catalana, amb 13 
punts i això que té un partit pen-
dent contra el BCN Sants –previst 
per l'11 de gener–. L'equip paretà 
visitarà diumenge la pista del Sar-
rià, que és tercer classificat amb 
10 punts, és a dir, que és un rival 
directe de la zona alta. Els barcelo-
nins venen de perdre contra l'Es-
panyol B (32-24).  

EN JOC El sènior masculí s'imposa contra el Sant Llorenç

L'Handbol Parets guanya 
el Memorial Francesc Clos 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

L'FS Parets vol 
reaccionar a la 
pista del Girona

PARETS. Després de dues derro-
tes seguides, l'FS Parets necessita 
reaccionar per mantenir el pols 
pels primers llocs del grup 1 de la 
Divisió d'Honor Catalana. L'equip 
dirigit per José Manuel Ibáñez va 
perdre per golejades contra el Cas-
tellar (6-3) i el Vacarisses (0-5). El 
Parets, que ocupa el 6è lloc amb 13 
punts, visitarà diumenge la pista 
del Girona, que és cinquè per la cua 
amb set punts. Els gironins han su-
mat dues victòries dels últims cinc 
partits.  

GIRONA - FS PARETS

Diumenge, 12 – 18 h Girona

UE SARRIÀ - CH PARETS

Diumenge, 12 – 17-45 h Barcelona

El CF Parets punxa contra 
el penúltim i es despenja

PARETS. El CF Parets encara bus-
ca resposta a la derrota de fa tres 
setmanes contra el penúltim, la 
Llagostera B. Els paretans van per-
dre per la mínima, per 0 a 1, i van 
despenjar-se del primer lloc. Tot i 
això el conjunt es va refer una set-
mana després amb una golejada 
al camp del cuer, la Jonquera, per 
2 a 6, amb gols de Guillem Ruiz i 
Omar, per partida doble, Manuel 
Francisco i David Sánchez.  

El Parets manté el pols pel pri-
mer lloc i se situa a la tercera posi-
ció amb 17 punts, empatat amb el 
quart, el Banyoles. El primer clas-
sificat, en solitari, és el Bescanó, 
amb 21 punts, seguit de L'Escala, 
amb 20. 

FUTBOL | Primera Catalana  ÉS TERCER CLASSIFICAT AMB 17 PUNTS

CF PARETS - MARTINENC
Diumenge, 12 – 12 h Parets

El conjunt del Municipal Josep 
Seguer voldrà mantenir la inten-
sitat de la golejada a la Jonquera 
aquest diumenge contra el Mar-
tinenc, un altre conjunt de la part 
baixa, però que ve de guanyar per 
la mínima al CF Mollet UE (1-0). 
Els barcelonins són novens classi-
ficats amb deu punts. 

El filial, 9è a Segona Catalana
El filial masculí del CF Parets 
ocupa el 9è lloc, del grup 6 de la 
Segona Catalana, amb 13 punts. 
L'objectiu del segon equip és la 
permanència i va per bon camí 
amb un balanç de 4 victòries, 4 
derrotes i 1 empat. De fet, no perd 
un duel des del 7 de novembre. El 
pròxim rival dels paretans és l'Ar-
gentona, que ocupa el quart lloc 
amb 19 punts, empatat amb el ter-
cer, la UE Gurb.  
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Les sarsueles del Fòrum 

Abelló tornen al Mercat Vell
MOLLET.  El Fòrum Abelló Associació 

Musical Sarsuela representarà diu-

menge (18 h) un concert al Mercat 

Vell per repassar alguns dels temes 

de les diferents sarsueles que han 

fet durant les ja més de tres dècades 

de vida de l'associació. El juliol ja van 

fer un concert semblant, que va ser-

vir per commemorar el seu 30è ani-

versari, i que s'havia ajornat diver-

ses vegades a causa de la pandèmia.

Serà una antologia a piano i a 

l'escenari hi pujaran una vintena 

de persones, així com sis solistes 

que també hi cantaran. Aquestes 

sis persones seran les sopranos 

Isabel Cano i Cristina Gómez, el 

tenor còmic Ramón Rodríguez, el 

tenor Daniel Pérez, el baríton Joan 

Antoni Salom i el baix Manuel Pa-

dillo. A més, la direcció musical 

anirà a càrrec de Daniel Pérez.

Les entrades, que tenen un preu 

de 5 euros, es poden adquirir a La 

Marineta (divendres de 18 h a 20 

h) i a la taquilla del Mercat Vell una 

hora abans de l’espectacle.

Durant l'acte, l'entitat oferirà di-

verses plaques com a agraïment i 

reconeixement.  

ARTS ESCÈNIQUES  EL FÒRUM ABELLÓ REPRESENTARÀ UNA ANTOLOGIA A PIANO QUE REPASSARÀ ALGUNS DELS TEMES REPRESENTATS AL LLARG DELS SEUS 30 ANYS

arxiu

A ESCENA  Representaran un recull de les seves diferents sarsuelesMÚSICA I CINEMA A L'ARTS I ESCENA
n El programa Arts i Escena, de l'Ajuntament de Mollet, a banda del concert de 
sarsuela també compta aquest cap de setmana amb dues propostes més, totes 
dues seran al Lledoner. Divendres a les 19 h hi actuarà el cantautor i guitarrista 
Pau Gil –amb el seu projecte personal Kòt Lapé– acompanyat de Sergi Múrcia 
(baix elèctric) i Guillem Sales (bateria) per tocar un repertori de temes propis i 
versions, amb una fusió d'estils que van des del jazz, el funk o la música llatina, amb 
influències d'altres gèneres com el flamenc i el soul. Per la seva banda, diumenge 
clourà el cicle de cinema Univers Berlanga, que amb tres clàssics de Luis García 
Berlanga ha servit per homenatjar el director, en el centenari del seu naixement. En 
aquest cas, es projectarà Bienvenido Mr. Marshall a les 18 h.

Catifaires molletans a la Sagrada Família

El Casal Cultural de Mollet és una de la desena d'entitats catifaires que han 
elaborat la catifa L'estrella de Maria, llum i esperança en flor amb motiu 
de la inauguració de la torre de la Mare de Déu de la Sagrada Família de 
Barcelona. Ho han executat emmarcat en la Federació Catalana d'Entitats 
Catifaires i el disseny vectorial ha estat obra de Quim Dasquens.

Federació catalana d'entitats catiFaires 

EL CASAL CULTURAL VA PARTICIPAR EN LA SEVA ELABORACIÓ

POPULAR  ES PODRAN PRESENTAR LES PROPOSTES DEL 13 DE DESEMBRE AL 28 DE GENER

Castellers de Mollet fan 
un concurs per dissenyar 
el logo del 30è aniversari
MOLLET.  La Colla Castellera de Mo-

llet farà un concurs per dissenyar 

el logotip del 30è aniversari de 

l'entitat, efemèride que es com-

pleix el pròxim 2022. Es podrà par-

ticipar des del dilluns 13 de desem-

bre fins al divendres 28 de gener, i 

hi pot presentar logotips qualsevol 

persona, tant de dins com de fora 

de la Colla. Les propostes s'han de 

presentar al Centre Cívic l’Era pre-

sencialment –de dilluns a diven-

dres de 9 h a 21 h– o per correu or-

dinari, a l'atenció dels Castellers de 

Mollet. Entre d'altres, es valoraran 

les referències al 30è aniversari i 

que s’inspiri en l’activitat castelle-

ra i en els colors de la colla molleta-

na. Hi haurà un sol guanyador, que 

s'endurà 200 euros.  

El Replà representarà 
'Histriònic' a la Fiveller
MOLLET. La companyia montmeloni-

na El Replà representarà diumenge 

(18 h) l'obra de teatre Histriònic, 

una comèdia divertida, esbojarrada 

i trepidant. Histriònic és una compa-

nyia de teatre que, fruit de la cons-

tant crisis que viu el món cultural, es 

troba immersa en una situació molt 

delicada: la directora de la compa-

nyia es veu obligada a incorporar 

a l’equip artístic al xofer i a l’encar-

regat de l’attrezzo, que faran que la 

directora acabi desesperada.  

TEATRE  ES TRACTA D'UNA COMÈDIA ESBOJARRADA I TREPIDANT

'HISTRIÒNIC'

el replà

CULTURA
'La gran ofensa', dissabte a ParetsEl Mag Stigman actua a Can Rajoler
Can Rajoler acollirà dissabte (20.30 h) La gran ofensa, 

dirigida per Oriol Pérez i Serapi Soler. Es tracta d’una 

comèdia sobre els límits de l’humor que vol fer riure i, alhora, pensar i reflexionar. Està emmarcada en el Dia 
Internacional de les Persones amb Discapacitat.

El Mag Stigman actuarà diumenge a les 18 h al Teatre Can 

Rajoler de Parets, amb El Circ dels Impossibles. Amb dosis de 

màgia, il·lusió i sobretot amb molt bon rotllo Stigman intentarà 

que la màgia de la pista ressorgeixi en aquest vell circ com 

anys enrere. L'obra està recomanada per a majors de 5 anys.

dissabte 11

diumenge 12

divendres 10

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

Dins d’aquesta tònica de 

pujades i baixades de la 

temperatura, avui toca 

pujada, amb vents altre cop 

aponentats i molts núvols 

de tipus alt tot el dia.

Molt tapat, sobretot al matí, 

amb una altra davallada de 

la temperatura, que el farà  

bastant gris i fred. Més 

clarianes a la tarda.

Entra per fi l’anticicló i 

sembla que per quedar-hi 

força dies, en un diumenge 

fred a primera hora, però 

amb temperatures més 

altes a migdia.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 2 14ºC 8ºC 10ºC - 24 km/h N

DIVENDRES, 3 14ºC 1ºC 9ºC - 16 km/h WSW

DISSABTE, 4 16ºC 4ºC 11ºC - 31 km/h W

DIUMENGE, 5 13ºC 6ºC 10ºC - 37 km/h NNW

DILLUNS, 6 14ºC 2ºC 10ºC - 23 km/h W

DIMARTS, 7 16ºC 2ºC 13ºC - 21 km/h SSW

DIMECRES, 8 13ºC 10ºC 11ºC 0,1 55 km/h W

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

UNA IL·LUSTRACIÓ DEL CONTE

EXPOSICIÓ

Una mostra a 

Parets de 'Les 

fades dels contes'

PARETS.  El proper 17 de desembre 

s'inaugurarà l'exposició Pinze-

llades Solidàries contra el Càncer 

Infantil, al centre cultural Can Ra-

joler, on s'exhibiran les il·lustraci-

ons del llibre Les fades dels contes. 

El conte el va escriure el paretà 

Xavi López Murtra i les il·lustraci-

ons, fetes per Míriam Jaques Grau, 

han estat cedides per l'autora i ara 

estan a la venda amb l'objectiu de 

destinar fons addicionals al labo-

ratori de recerca del càncer infan-

til de l'Hospital Sant Joan de Déu 

de Barcelona.  

MOLLET. Oriol Fort presentava di-

jous de la setmana passada al Casal 

Cultural la seva opera prima literà-

ria, Dels poemes en trauràs les da-

tes, en un acte en el qual arrencava 

assenyalant: "Jo no soc poeta ni 

tinc cap intenció de ser-ho".

Fort definia el llibre com un 

seguit de paraules encadenades 

"que només pretenen ser una 

evocació d'emocions i de senti-

ments viscuts". Tot plegat, amb 

unes vivències descontextualit-

zades que "només necessiten el 

context de la persona que les 

llegeixi, cada persona se l'ha de 

fer seva", deia l'autor.

L'arribada als 75 anys ha com-

portat per a Fort "un seguit de ne-

guits i de reflexions a  a l'entorn 

de com arribar al final de l'itine-

rari vital, de com arribar a l'ho-

ra de plegar", explicava en l'acte, 

alhora que deia que un dels seus 

objectius de vida és "que tot el que 

s'aprengui es pugui transmetre". 

En aquesta línia, al llibre hi ha es-

crit: Si no et dono tot el que he après, 

les cendres no cabran a l'urna.

L'amor i el desamor hi són pre-

sents, així com el sentit de la vida. 

L'Oriol Fort es preguntava, dei-

xant pas a la reflexió de les per-

sones assistents, si "allò que fem 

dona sentit a la vida, o l'ocupa, la 

distreu, la fa passar i ens ajuda a 

evadir haver de donar sentit a la 

vida i haver de reflexionar-hi?".

"Un cant a la vellesa"
La presentació va anar guiada pel 

mestre, poeta i escriptor Josep 

Serra Busquets –qui com Fort va 

ser regidor de Cultura a l'Ajun-

tament de Mollet, i una de les 

persones de confiança que el van 

animar a publicar–. Serra va lloar 

l'obra d'Oriol Fort, asseverant que 

es tracta d'un "cant a la vellesa, 

que també té la seva part de be-

llesa; al futur; al pas del temps; 

a l'enyor de l'ahir; a la rebel·lia 

permanent, acceptant-la de ve-

gades i rebotant-s'hi d'altres".

Llegir Dels poemes en trauràs 

les dates li ha servit a Serra "per 

conèixer l'Oriol íntim". "Vaig 

descobrir una persona amb una 

intensa vida interior, amb parau-

les guardades ben endins que se-

gurament li han donat angoixes i 

inseguretats", deia referint-se a la 

faceta menys pública de l'autor.

Amb tot, Serra, també definia 

l'obra com "un recull reflexiu 

sobre el pas de la vida i la por a 

la vida, que s'escurça inexora-

blement, mentre el poeta passa 

a ser un simple espectador de la 

seva pròpia existència" i concloïa 

dient que tot plegat "és un exerci-

ci sublim de reflexió".    s.carrillo

Oriol Fort: "Allò que fem dona sentit 
a la vida, o l'ocupa i la distreu?"

LITERATURA  EL CASAL CULTURAL ACOLLIA LA SETMANA PASSADA LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'DELS POEMES EN TRAURÀS LES DATES'

s.C.

AL CASAL CULTURAL  Josep Serra i Oriol Fort durant la presentació
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MOLLET. El Casal Cultural tornarà a 

portar part de la programació na-

dalenca a l'espai del Jardinet, on, 

com ja és tradició, s'hi podrà veure 

el pessebre monumental que la Lí-

dia Falcón i l'Isidre Ribas, socis del 

Casal, munten sota la porxada. 

Enguany, els responsables de 

TRADICIÓ L'ESPAI ACOLLIRÀ EL PESSEBRE MONUMENTAL I ACTIVITATS I TALLERS PER ALS INFANTS

PARADES ARTESANES La mostra menestral es va estrenar l'any passat

arxiu

El Casal Cultural repeteix el 
Nadal al Jardinet amb fira 
d'artesania i actes infantils

l'entitat han decidit repetir la 

Mostra d'artesania, una iniciati-

va que va sorgir l'any passat per 

donar una sortida als paradistes 

artesans molt afectats per la pan-

dèmia i la manca de fires al carrer. 

Una desena de parades amb arti-

cles i productes artesans diversos i 

una bona alternativa per als regals 

nadalencs si situaran a l'entorn del 

pessebre monumental els dies 12 i 

18 de desembre de 10 a 14 h i de 16 

a 20 h, i els dies 19 de desembre i 2 

de gener de 10 a 15 h.

Pel que fa al pessebre monu-

mental, es podrà visitar els dies 12, 

18 i 19 de desmebre i 2 de gener 

en el mateix horari que la Mostra 

d'artesania. El betlem gegant serà 

visitat també per escolars amb di-

verses visites programades amb 

els centres educatius.

Casal petit per als menuts
El Jardinet també acollirà una pro-

gramació pensada per als més me-

nuts amb l'anomenat Casal petit, 

que programa diverses activitats 

durant aquests dies. La primera 

serà aques diumenge 12 a les 12 h 

amb la narració del conte de Nadal 

Un conte al sac, de Mercè Martínez, 

iun taller de creació de punts de lli-

bre nadalencs. 

La Xarxa porta a Can Gomà 

el Caga Tió de la Cia. El Replà 

El Directe al Cívic 

torna amb recollida 

de joguines inclosa

TEATRE  L'OBRA SERÀ AQUEST DIUMENGE A LES 12 H

MOLLET. L'escenari de Can Gomà 

acollirà diumenge a les 12 h l'obra 

de teatre infantil Caga Tió... d'una 

vegada, a càrrec de la Cia. El Replà. 

En Narcís, el tió d’en Marcel·lí i d’en 

Quimet, està ingressat a l’hospital 

per una obstrucció intestinal pro-

vocada per un estat d’ansietat, que 

li ha vingut per la presència cada 

vegada més gran del Pare Noel. En 

Marcel·lí i en Quimet decideixen 

mobilitzar-se per recuperar el seu 

tió i evitar que en un futur s’anul·li 

la tradició catalana.  

MOLLET. El Cívic de Can Pantiquet 

recupera aquest divendres els 

concerts en viu del Directe al Cívic, 

organitzat per AMAM. Hi actua-

ran Guillem León, Adri Ese, Merit 

Fernández i La cuarta pared. Al 

concert, AMAM organitza una gran 

recollida de joguines per a la cam-

panya solidària de Creu Roja.  

ARTESANIA

La Biblioteca 

de Can Mulà ofereix 

un taller de postals

El Mercat Vell acollirà aquest dis-

sabte a les 19 h un Micro Obert, 

a càrrec de la colla dels Torrats. 

L'activitat serà una cantada ober-

ta i d'improvisació de nadales.

El Centro Cultural Andaluz or-

ganitza aquest dissabte (19 h) a 

Can Gomà la tradicional Tertulia 

de villancicos amb les actuacions 

del cor de l'entitat Amigos del 

Rocío i cors de Viladecans, Es-

plugues de Llobregat i Sant Boi.

MÚSICA

Torrats fa un micro 

obert de nadales

'Tertulia villancicos' 

del Centro Andaluz

L'Associació de Col·leccionistes 

de Mollet i comarca organit-

zarà diumenge al matí un nou 

mercadet de col·leccionistes i 

brocanters, aquest cop, però, 

especial Nadal. Les parades es-

taran muntades a l'avinguda de 

la Llibertat durant tot el matí.

COL·LECCIONISME

Els brocanters 

porten el nadal a 

l'avinguda Llibertat 

La Biblioteca de Can Mulà aco-

llirà aquest divendres a les 17.30 

h un taller familiar de postals 

nadalenques  a càrrec de Lanafa-

drina, especialitzat en productes 

fets a mà. Està adreçat a famílies 

amb infants a partir de 4 anys i 

les places són limitades.

Diumenge arrenca el 55è pesse-

bre vivent de Sant Fost amb re-

presentacions a les 18 h i a les 19 

h. Les entrades es poden adquirir 

a entrades.pessebresvivents.cat. 

El preu de les entrades és de 6,50 

€ per als adults, 3,50 € per als in-

fants de 6 a 12 anys, i gratuït per 

als menors de 6 anys.

L'Ajuntament de Santa Maria re-

cupera aquest diumenge la Fira 

de Nadal, que aplegarà 25 para-

des amb tot tipus de productes 

i tallers a l'entorn de l'església 

romànica. També s'hi farà un tas-

tet gastronòmic d'establiments i 

cellers del territori. La fira serà de 

10 a 14 h i també s'hi faran activi-

tats musicals i culturals a la plaça 

Joan Matons.

El Pessebre Vivent de Martorelles 

enguany canvia de fòrmula arran de 

la pandèmia. L'organització ha de-

cidit traslladar puntualment al re-

cinte de Carrencà una mostra amb 

alguns dels seus quadres més im-

portants, davant la incertesa de si 

es podria o no celebrar. Només serà 

aquest cap de setmana: dissabte de 

17 h a 20.30 h; i diumenge d'11 h a 

13.30 h i de 17 h a 20.30 h. El preu 

de l'entrada és de 3 € per a adults i 

2 € per a infants. L'accés es farà per 

l'entrada de la carretera de la Roca.

Engega motors 

el 55è pessebre 

vivent de Sant Fost

Santa Maria 

recupera la Fira de 

Nadal diumenge

Carrencà acull un 

reformulat pessebre 

vivent a Martorelles
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Egipte i les figures 3D, novetats del 
pessebre monumental de Parets

PARETS. El pessebre sobre taula 

més gran de Catalunya torna a 

obrir portes dos anys després. El 

darrer Nadal, a causa de la pan-

dèmia, l'Agrupació Pessebrista 

Parets va oferir un pessebre de 20 

metres quadrats a la plaça de la 

Vila. Aquest any de marge que els 

ha donat la Covid, però, els ha anat 

a favor per poder realitzar la pro-

posta actual, un pessebre ambi-

entat a l'Egipte que inclou figures 

fetes amb impressora 3D.

Hi han apostat pel 3D per neces-

sitat, segons explica el president de 

l'entitat, Albert Pérez Ninou: "No 

teníem figures egípcies i no te-

níem possibilitat de comprar-ne 

tantes". Tanmateix, aquesta ne-

cessitat els ha obert "un món que 

enganxa, que és apassionant i 

que dona per fer moltes coses 

diferents", hi afegeix Pérez.

Lluny del que era habitual en 

altres edicions, el naixement es 

troba al principi. Els visitants es 

toparan amb Jerusalem i Betlem 

a l'inici del recorregut, seguit 

d'una zona desèrtica que connecta 

amb Egipte, on hi ha representats 

temples de l'època, com els d'Abu 

Simbel i Luxor, la tomba de Nefer-

titi, les esfinxs i les piràmides. Per 

fer-ho, ha calgut una gran tasca 

de recerca. "Són llocs coneguts i 

tampoc t'ho pots inventar; has 

d'informar-te bé abans de fer 

algunes coses", diu el president, 

qui també assenyala que sempre 

intenten recrear al màxim possi-

ble la realitat. En aquest sentit, han 

representat el particular succés 

del temple d'Abu Simbel, per on el 

sol només hi entra fins al final dos 

cops l'any on hi ha les estàtues de 

divinitats egípcies que, d'aquesta 

manera, són il·luminades.

Però també s'hi han bolcat molt 

en la feina de taller, ja que han ha-

gut de pintar i vestir les figures im-

preses en 3D, els palaus i els tem-

ples també s'han hagut de pintar a 

mà i s'han hagut de fer palmeres i 

plantes desèrtiques, entre d'altres, 

pel fet que era un terreny amb el 

qual els pessebristes paretans no 

hi havien treballat gaire.

Millor assistència de l'esperada
L'assistència està sent millor del 

que es preveia. "Comptava que 

amb la pandèmia potser venia 

la meitat de la gent que ve ha-

bitualment", diu l'Albert Pérez 

Ninou, satisfet perquè els primers 

ALBERT PÉREZ NINOU  El president dels pessebristes paretans davant de l’entrada al temple d’Abu Simbel

s.c.

La impressió de figures 3D és una eina que dona moltes possibilitats als pessebristes
n La Biblioteca Can Butjosa de Parets 

organitzarà aquest dissabte a partir 

de les 10.30 h un taller de pessebres a 

càrrec de Joan Condal. Es tracta d'un 

taller familiar adreçat a infants de més 

de 3 anys per construir un diorama. Cal 

inscripció prèvia a la biblioteca.

TALLER INFANTIL PER 
APRENDRE A FER UN 
PESSEBRE

dies hi ha anat molta gent.

La quantitat de públic que tin-

guin enguany serà el baròme-

tre que els farà decidir com serà 

el pessebre de l'any vinent. "Si 

aquest any ve la meitat de la 

gent que ve normalment, jo pre-

fereixo l'any següent mantenir 

el pessebre canviant algunes 

coses, perquè la gent que venia 

normalment pugui tornar-lo a 

veure", diu Pérez. Però si s'apro-

pen a l'assistència habitual "no val 

la pena tornar-lo a repetir".

Obert fins al 23 de gener
El pessebre monumental de sota la 

plaça de la Vila, de 230 metres qua-

drats, es podrà visitar fins al 23 de 

gener tots els caps de setmana i fes-

tius. Al matí, d'11 h a 13.30 h, i a la 

tarda, de 17 h a 20.30 h. Els dies 27, 

28, 29, 30 i 31 de desembre, i el 3, 

4 i 7 de gener, només hi haurà torn 

de tarda. L'entrada té un preude 2 

€ per persona i és gratuït per als 

menors de 7 anys.    sergio carrillo

El Corre Parets preveu 

mig miler de participants
PARETS.  La cursa solidària Corre 

Parets, amb sortida a les pistes mu-

nicipals a les 10 h, preveu mig miler 

de participants el 19 de desembre. 

Aquesta prova atlètica és una de les 

activitats ja tradicionals del pro-

grama de Nadal del municipi pare-

tà, que serveix per recaptar diners 

per comprar joguines per repartir 

a una norantena de famílies. 

El preu del dorsal és de 4 euros i 

les places són limitades a mig miler 

de participants. En altres edicions 

la cursa popular ha penjat el cartell 

d'inscripcions esgotades. "Té un es-

pecial interès aquesta edició per-

què fa dos anys que no la podem 

fer per la Covid. Tenim tantes 

ganes de tornar a la normalitat 

que pensem que tindrà una gran 

participació, a més, és solidària. 

Volem treure un bon somriure 

als nens i nenes que tenen dificul-

tats per rebre joguines en aquest 

Nadal", explicava el passat 29 de 

novembre durant l'acte de presen-

tació de la cursa l'alcalde Francesc 

Juzgado, que destacava de la cursa 

que és "familiar perquè tothom 

va amb el seu barret de Pare Noel. 

Enguany, però, no podrem repar-

tir les barbes per la Covid". 

La cursa té la col·laboració essen-

cial de Càritas Parets, que reparteix 

les joguines a les famílies més neces-

sitades, i la botiga de joguines Don 

Dino. Andrea Quintana, de Càritas 

Parets, va destacar que enguany 

tindran "unes 80 o 90 cartes, 80 o 

90 nens que aquest Nadal podran 

somriure una mica gràcies a la 

cursa solidària que fem”. Tanma-

teix, Maria Antonia Cladellas, de la 

botiga Don Dino, va reconèixer que 

és una de les activitats més espera-

des per la tasca solidària que s'hi fa.  

Les inscripcions es poden fer al 

Poliesportiu Joaquim Rodríguez, 

SOLIDARITAT  SE CELEBRARÀ EL 19 DE DESEMBRE I SORTIRÀ A LES 10 H DE LES PISTES D'ATLETISME

PRESENTACIÓ  Maria Antonia Cladellas, Francesc Juzgado i Andrea Quintana

jl.RodRíguez b.

de dilluns a divendres de 9h a 13h 

i de 15 a 21 h, a la Piscina Miquel 

Luque, de dilluns a divendres de 9 

a 21 h i al Centre Cultural Can Rajo-

ler de dilluns a divendres de 9 a 14 

h i dijous de 16 a 19 h.

En record a Sergi Mingote
En l'acte de presentació es va re-

cordar la figura de l'exalcalde Sergi 

Mingote, que va ser qui va impulsar 

aquesta cursa solidària. "El Sergi 

va ser l'impulsor de la cursa, que 

anava molt en la seva línia d'es-

port i solidaritat. Nosaltres la vo-

lem celebrar cada any i que duri 

moltes edicions", deia l'alcalde 

Francesc Juzgado.    jl.rodríguez b.

NADAL
a Parets
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La cavalcada de reis tornarà 
després d'un any en blanc

TRADICIONAL  LA RUA DELS REIS D'ORIENT FARÀ PARADES A LES PLACES MARCER I DE LA VILA

El festival de patinatge, 
dedicat al cinema

PARETS. El Club Patí Parets cele-

brarà diumenge a la tarda al Po-

liesportiu Municipal una nova 

edició del festival de patinatge de 

Nadal, que enguany estarà dedi-

cat al setè. Els assistents gaudiran 

d'actuacions inspirades en el cine-

ma infantil, en la ciència-ficció, en 

les pel·lícules d'aventures i en els 

llargmetratges musicals.

En aquest cas, a causa de la pan-

dèmia, el festival s'ha hagut de dis-

tribuir en dues sessions. A les 16 h 

serà el torn per al festival escolar, 

amb una vuitantena de patinadors 

i patinadores de les extraescolars 

que l'entitat fa a les escoles pú-

bliques del municipi; i a les 17.30 

h sortiran a escena una altra vui-

tantena de patinadors i de patina-

dores, en aquest cas membres del 

Club Patí Parets. Des de l'entitat 

expliquen que l'aforament ja està 

gairebé complet.  

ESPORTS  SERÀ DIUMENGE A LA TARDA AMB DUES SESSIONS

FA DOS ANYS  Imatge del festival de patinatge del 2019

club patí parets

PARETS. La cavalcada de reis és una 

de les grans novetats de la progra-

mació nadalenca d'enguany. L'any 

passat, la rua de ses majestats es va 

suspendre pocs dies abans del gran 

esdeveniment, però enguany sí que 

es preveu que voltin pels carrers 

de la vila. A les 17.30 h arrencarà la 

cavalcada, que a les 18 h farà la pri-

mera parada, a la plaça Marcer, i a 

les 19 h en farà la segona, a la plaça 

de la Vila, on culminarà un dels ac-

tes més esperats per la canalla, que 

enguany també es podrà seguir en 

directe a través de tvparets.cat.

Per rebre els Reis d'Orient com 

toca, l'Associació Rodola farà el di-

marts 4 de 17 h a 19 h un taller de 

fanalets, que es realitzarà al Teatre 

de Can Butjosa.

La comitiva reial d'enguany 

també compta un any més amb la 

cartera reial, que el cap de setmana 

ja va recollir les cartes dels infants 

a la Fira de Nadal de la plaça de la 

Vila i que el pròxim dissabte 18 de 

desembre ho tornarà a fer, d'11 h a 

14 h, a la plaça del Doctor Trueta. 

La Fira de Nadal va omplir diumenge i dilluns la plaça de la Vila. La part superior  

de la plaça va acollir tota mena de paradetes nadalenques així com d'entitats 

locals, i a la part de sota hi va haver activitats per a tota la família. La cartera 

reial i el tió de Nadal van ser dos dels protagonistes de la jornada.

Ambient nadalenc a la plaça de la Vila

sergio carrillo

Per a qui vulgui estalviar-se cues o 

per a qui no pugui assistir-hi, tam-

bé es poden enviar les cartes dels 

paretans i de les paretanes a l’adre-

ça reismagsdeparets@gmail.com.

Els més petits també esperen amb 

gran il·lusió la visita del tió, qui tam-

poc faltarà al Nadal paretà. El diu-

menge 26 a les 12 h, el Poliesportiu 

Municipal rebrà la seva visita amb la 

proposta Teia, el tió de la Comissió, a 

càrrec del grup La Companyia.  

NADAL

“EL MÓN NECESSITA UNA POLÍTICA HUMANA”
Una crítica a la política de l’estat per no respectar 
el dret de la persona que segons la Constitució 
és la que atorga autoritat. 
L’autoritat és un servei al poble, no l’amo. 

Propera edició: 

“DEMOCRÀCIA, UN PROCÉS 
HISTÒRIC DE LLIBERTAT”

Edicions Forment l’edita properament.

Si no el trobeu a la vostra llibreria 
el podeu demanar a: jsalavila@hotmail.es

Si els lectors/es dels exemplars voleu compartir experiències amb mi, 
ho podeu fer a través del meu correu electrònic.

10€

KIT-B
O

O
K SERVICIO

S ED
ITO

RIALES, S.C.P.
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Tallers per recaptar 
fons per La Marató

El dia 12, a partir de les 11 h, l’Es

cola Vila Parietes, organitzarà 

tallers de Nadal en família per re

captar diners per a La Marató de 

TV3, que dedica enguany la seva 

30a edició a les malalties mentals.

PARETS. Després de les festes de 

Nadal, i amb la intenció de donar 

una càlida benvinguda al 2022, el 

dia 1 de gener del nou any, a les 19 

h, al Teatre Can Rajoler, oferirà el 

concert de Cap d’Any Around the 

Christmas Tree, a càrrec de Randy 

Greer & Ignasi Terraza Sextet.  

Un concert on el barceloní Ignasi 

Terraza, un dels pianistes de jazz 

MÚSICA PER AQUESTES FESTES TAMBÉ HI HA UNA CANTADA DE NADALES DEL CORO ALBORADA  I LA GALA DE NADAL DE PRODANSA

IGNASI TERRAZA I RANDY GREER El pianista i el cantant actuaran al Teatre Can Rajoler, el dia 1 de gener a les 19 h

acn/ cedida per Satélite K

El pianista barceloní i el cantant nord-americà duran a l'escenari 'Around the 

Christmas Tree', un àlbum que combina cançons originals amb nadales internacionals

Concert de Cap d'Any amb Ignasi 
Terraza i Randy Greer a Can Rajoler

La Penya Blaugrana 
Parets organitza el 
concurs de dibuix 
'Nadal i el Barça'

Nadal i el Barça és el nom del I Con

curs de dibuix, que organitza la Pe

nya Blaugrana Parets per a nens i 

nenes de fins a 12 anys. Un jurat, 

format per un membre de la jun

ta de la Penya Blaugrana Parets, 

un representant de l’Ajuntament 

de Parets del Vallès i una persona 

vinculada al món de l’educació al 

municipi, seran els encarregats 

d'atorgar els quatre premis que 

consistiran en dues entrades per 

veure un partit del FC Barcelona 

(per determinar); una samarreta 

oficial del FC Barcelona; una pilota 

oficial del FC Barcelona i dues en

trades per veure el museu del FC 

Barcelona. El lliurament de premis 

es farà el 17 de desembre, a les 19 

h, al local de la Penya Blaugrana.

ENTITATS

Festa de Nadal per 
a la gent gran 

La gresca no s'atura aquestes 

festes al municipi. També els 

més grans podran gaudir d'una 

proposta pensada per la gent de 

la seva edat. Dilluns, 27 de de

sembre, a les 17 h, al Poliesport

iu Municipal Joaquim Rodríguez, 

acollirà la Festa de Nadal per a la 

gent gran, amenitzada pel Qua et 

Bora Bora Dijous.

BALL

POESIA JOAN PALAU PRESENTARÀ 'MARIDATGE D'INSTANTS'

Niu d'Art organitza una 
trobada poètica dedicada 
a les festes de Nadal
PARETS. El dissabte, 18 de desem

bre, Niu d'Art organitzarà a la sala 

d’exposicions de Can Rajoler, en

tre les 12 h i les 14 h, una trobada 

poètica dedicada a les festes de 

Nadal amb la presència de Joan 

Palau i Pradell.  El poeta osonenc 

presentarà el seu llibre, Maridatge 

d’instants. 

Editat l'any 2018, l'obra és una 

simfonia de poemes escrits per 

Palau i imatges del fotògraf Xavier 

Serra, amb qui Palau ha fet diver

ses col·laboracions. 

Contes nadalencs 
a les biblioteques

Les biblioteques oferiran una pro

gramació especial per a les festes. 

La de Can Rajoler acollirà el 14 de 

desembre, un taller de Nadal i el  

21 de desembre, l’hora del conte 

estarà dedicada al conte Nadal 21 

a càrrec de Mon Mas. Mentre que  

el dia 23, a les 18 h, la Biblioteca 

Can Butjosa, organitza l'hora del 

conte especial de Nadal a càrrec de 

Caro von Arend i el 30, també a les 

18 h, l'hora del conte Escudella de 

Nadal, amb Assumpta Mercader. 

ACTIVITATS

més destacats de l'Estat espanyol 

amb una gran projecció interna

cional, i el cantant nordamericà 

Randy Greer homenatgen el Nadal 

duent a l'escenari el so del seu úl

tim disc Around the Christmas Tree, 

que és alhora un tribut al vocalista 

i pianista de jazz estatunidenc Nat 

King Cole. 

L'àlbum, publicat l'any passat, 

inclou nadales que s'adapten bé 

al llenguatge jazzístic, com Let it 

Snow, a la qual li han donat un toc 

caribeny. També hi ha una versió 

instrumental del Fum, Fum, Fum, i 

de Cole for Christmas, que és un joc 

de paraules amb Nat King Cole, i la 

paraula 'call' en anglès.

A banda d'aquests temes, els as

sitents al concert podran gaudir de 

cançons originals, com Christimas 

Time in Barcelona, sobre una ciu

tat plena de turistes per aquestes 

dates, i No more lockdown, sobre 

el desig que la pandèmia ja hagués 

passat i es pogués celebrar el Na

dal junts.

Cantada de nadales
A banda del concert de Cap d'Any, 

la música també formarà part de 

la programació que el govern pa

retà ha organitzat per celebrar 

aquestes festes de Nadal al muni

cipi. Entre les activitats destaquen 

propostes tradicionals com la can

tada de nadales que tindrà lloc el 

dia 18 de desembre, a les 17 h, a la 

plaça del Doctor Trueta i que anirà 

a càrrec del Coro Alborada. El ma

teix dia i en el mateix escenari  la 

plaça Doctor Trueta, a les 18 h, 

també s'ha programat un concert 

de flamenc amb María Pérez i Da

vid Muñoz.

Per altra banda, un dia abans de 

la vigília de Nadal,  el 23 de desem

bre, se celebrarà la Gala de Nadal a 

càrrec de  l'Associació PROdansa. 

L'espectacle tindrà lloc al Teatre 

Can Rajoler a les 18.30 h i a les 

20.30 h. 

Espectacle familiar amb la 
llegenda del quart rei mag
PARETS. El 26 de desembre, dia de 

Sant Esteve, a les 19 h, al Teatre 

Can Rajoler, Rialles Parets portarà 

l'espectacle Artaban, la llegenda 

del quart rei mag, a càrrec de la 

companyia A Grup Vocal Produc

cions. Una història plena d’aven

tures, música i fantasia per a tota 

la família. L'espectacle trasllada 

els espectadors a la nit de reis i el 

protagonitzen tres germans. Men

tre esperen que es faci de dia per 

poder obrir els regals, la Clàudia 

i l’Eloi li explicaran al seu germà 

Blai la llegenda d’Artaban. Un 

príncep, qui acompanyat per les 

patges Caterina i Roseta, traves

sarà deserts per sumarse a l’ex

pedició dels tres reis mags seguint 

l’estel d’Orient. 

TEATRE  L'OBRA ES PODRÀ VEURE PER SANT ESTEVE A LES 19 H

ARTABAN Una història plena d'aventures, música i fantasia per a tota la família

a grup vocal productionS

JOAN PALAU

eScriny

NADAL
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PESSEBRE 
MONUMENTAL

Els dies 11, 12, 18 
i 19 de desembre 
i 2 de gener de 2022. 

d’11 h a 20 h 
Visites programades 
amb centres escolars.

Podeu visitar el pessebre monumental que els Srs. Isidre Ribas i Lidia 
Falcon han creat sota la porxada del Jardí del Casal.

MOSTRA D’ARTESANIA

Els dies 11, 12, 18 i 19 
de desembre 
i 2 de gener de 2022 

d’11 h a 20 h  

 

Un conte de Nadal 
amb Un Conte al Sac

de Mercè Martínez
i creació d’un punt 
de llibre Nadalenc.

12 de desembre
A les 12 h

DIUMENGE

Paradetes d’artesania i exposició 
de materials d’artesania

Us desitgem un Bon Nadal 
i unes Bones Festes

Us desitgem un Bon Nadal 
i unes Bones Festes

ACTIVITATS GRATUÏTES

Nadal 2020 al Jardinet!Nadal 2021 al Jardinet!

Paradetes dels artesans i artesanes XARXA CIRCULAR.

Espectacle 
de màgia 
amb el Mag Nil.

18 de desembre
A les 12 h

DISSABTE

Nadales 
a càrrec de la Banda 
del Moll Fer 
de la Colla 
dels Torrats.

19 de desembre
A les 12 h

DIUMENGE

Patge 
Reial

2 de gener 2022
d’11 a 14 h

DIUMENGE
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