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EN PORTADA

ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

91è-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES 

PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, 
INCLÚS GRANS MARQUES

ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

Anell amb 
1 rubí cabuxo de (21,54 k.)

38 brilants (0,20 k.)
12 safirs multicolor (4,22 k.)

ESPECIALISTES 

EN DIAMANTS

TOT UNTOT UN

GRANS 
NOVETATS 

EN PLATA DE DISSENY

La molletana Neus Ballús va ser diumenge a la nit 

la gran guanyadora dels Premis Gaudí. Sis dies cor-

rents va endur-se cinc dels nou premis als quals 

estava nominada, concretament els de millor pel-

lícula, millor direcció, millor muntatge, millor ac-

tor protagonista i millor actor secundari. Ballús 

repetia així la gesta assolida amb La Plaga, amb els premis a millor �ilm, direcció i muntatge –en aquell cas també va endur-se el de millor guió–.
Ballús va pujar a l'escenari per recollir els de millor muntatge i direcció. Sobre el primer –com-partit amb Ariadna Ribas– la molletana ja havia 

'Sis dies corrents' es va

endur els premis a

millor pel·lícula, millor

direcció, millor muntatge,

millor actor protagonista

i millor actor secundari

ACC / WHITE HORSE

Sis dies corrents és 

el fi lm protagonista 
del cicle Gaudí del 

març i al llarg del mes 

es projectarà en 49 

pobles de Barcelona. A 

Montornès serà el dia 27 

a les 18 h a Montbarri.

explicat a Som que la nominació que més il·lusió 

li feia era precisament la de muntatge, perquè "és 

on realment he acabat fabricant la pel·lícula", 

i a l'escenari del MNAC va reiterar la dura feina que han tingut en aquesta àrea: "Probablement, 

el muntatge d’aquesta pel·lícula ha estat la 

cosa més di�ícil que he fet a la meva vida i estic 
molt contenta que això ho reconegueu els com-

panys". Ballús afegia, en aquest sentit: "He après 

molt en aquest camí d’entre nou i deu mesos 

de muntatge, és una gestació, gairebé un part 

i amb això vull dir que el cinema necessita un 

temps de cocció per fer les pel·lícules que ne-

cessitem".

En la seva segona aparició a l’escenari, Ballús rei-

vindicava el paper de les directores, amb un missat-

ge que, amb la proximitat del 8-M, agafava encara més força: "Les dones no hem arribat al cinema 

per fer només operes primes, hem vingut per 
quedar-nos". En el seu segon discurs també va ex-plicar que arran del �ilm s’ha topat amb gent que li ha dit: "La meva història també és molt interes-
sant, podries fer-hi una pel·lícula". "Em sembla 

que per primera vegada hi ha molta gent que se 
sent apel·lada i sent que la seva història també 
és important", va asseverar.

Sis dies corrents també va ser premiada com a la 

millor pel·lícula de l’any, un guardó recollit per la pro-ductora Miriam Porté, qui destacava que el �ilm ha re-
corregut una vintena de festivals internacionals i que pròximament s’estrenarà en una desena de països.

D'altra banda, dos dels lampistes que donen vida 

als personatges de la pel·lícula també van pujar a 

l'escenari. El primer a recollir el premi va ser el Va-

lero Escolar, com a millor actor secundari. Li va se-guir el Mohamed Mellali –acompanyat del seu �ill–, 
qui va ser premiat com a millor actor protagonista 

masculí.  ❉  SERGIO CARRILLO

Ballús, la gran 
triomfadora 
dels Gaudí

Cineasta multipremiada, els llargmetratges de Neus Ballús 

–de 42 anys– ja han aconseguit gairebé una desena de 

premis Gaudí, uns films que, de manera més o menys ex-

plícita, recorden els seus orígens –sobretot el primer i el 

tercer, amb rodatges al territori, a Gallecs i el Baix Vallès–.

Ballús va néixer a l'Hospital de Granollers i va viure els 

seus primers quatre anys de vida a Mollet, al carrer Gaietà 

Ventalló, carrer on va tornar a allotjar-se quan es va inde-

penditzar i fins que amb la professionalització cinemato-

gràfica va trobar més pràctic viure a Barcelona. A Mollet hi 

va estudiar –a l'escola Sant Vicenç i als instituts Gallecs i 

Plantada– i sobretot recorda el temps passat a la merceria 

Rosa de Montserrat, fundada per la seva família fa sis dè-

cades. Entre els quatre anys i la independència, va viure a 

Sant Fost, d'on recorda molt "aquesta possibilitat que hi 

havia els anys 80 de jugar al carrer, amb molta llibertat, 

investigant la riera que hi havia al costat...". Ara, se sent 

sorpresa d'anar-hi "i no veure els nens jugant al carrer".

El grup de teatre Ni sucre ni farina, La Gallineta i sobretot 

la Plataforma per a la Defensa de Gallecs van ser algunes de 

les entitats molletanes en les quals va participar, com també 

l'ONG agermanada amb Cinco Pinos i amb la qual va fer el 

seu primer gran viatge, als 18 anys, al poble nicaragüenc.

ARRELS BAIXVALLESANES
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Els ingressos Covid es mantenenLes entitats paretanes homenatgen Mingote
L’Hospital de Mollet registrava dimecres 8 persones 

ingressades amb Covid-19, una menys que la 

setmana passada. En total s’han donat 9 altes i hi ha 

hagut 1 defunció. El risc de rebrot en el Baix Vallès 

es manté en 602 punts i la Rt es troba en 0,95. 

El parc de la Linera s'omplirà diumenge al matí a partir de les 11 h 

per retre un homenatge a Sergi Mingote, a càrrec de les entitats del 

poble. Hi haurà actuacions musicals i de dansa, tabalers de Diables, 

un pilar a càrrec de Manyacs i ball de gegants i gitanes plegats. També 

es col·locaran banderes d'oració del Nepal per recordar Mingote.

SOCIETAT

MOLLET / BAIX VALLÈS. El preu de la 

llum al mercat majorista de l'Estat 

està superant tots els registres. En 

els darrers dies el mercat encara 

està marcat per les tensions que 

genera la invasió d'Ucraïna per 

part de Rússia i per l'escalada del 

preu del gas, que apuja el preu de 

tota la tarifa. Aquest dimarts es va 

polvoritzar el rècord històric amb 

un preu de 544,98 euros el me-

gawatt hora. Però l'increment ha 

estat imparable en el darrer any 

i el preu de l'electricitat s'ha mul-

tiplicat per sis en un any, ja que 

l'11 de març del 2021 el preu de 

l'energia no arribava als 41 euros 

el megawatt hora. 

Una de les conseqüències 

d'aquest encariment és que cada 

cop més famílies tenen dificul-

tats per poder pagar la factura de 

l'electricitat i demanen ajuda a 

les administracions per poder fer 

front a aquesta despesa. En els 

darrers mesos, els Serveis Socials 

de l'Ajuntament de Mollet han tra-

mitat un 20% més d'informes de 

vulnerabilitat relacionats amb les 

dificultats per pagar subministra-

ments. Aquest informe és necessa-

ri perquè les companyies elèctri-

ques no executin els talls de llum 

en cas d'impagaments. Aquest 

20% d'increment, però, encara no 

comptabilitza els casos de les dar-

reres setmanes –amb preus encara 

més disparats per la inestabilitat 

produïda per la guerra a Ucraïna–, 

i des de Serveis Socials esperen 

que aquestes demandes d'ajudes 

continuïn pujant amb l'arribada 

de les pròximes factures.

Conseqüències econòmiques
A més de l'afectació a nivell social, 

la pujada del preu de l'electricitat 

ha posta en alerta el sector econò-

mic. La patronal catalana de les pe-

tites i mitjanes empreses (Pimec) 

adverteix que l’increment del preu 

de l’energia posa “en risc” 320.000 

llocs de feina. Per solucionar-ho, re-

clama deslligar de manera “imme-
diata” el preu del gas del càlcul de 

la tarifa elèctrica. 

Segons una enquesta feta per 

Pimec, el 58,3% de les empreses 

consultades han registrat un aug-

ment de les seves factures de més 

del 200% i en el cas del sector 

industrial, han fins i tot triplicat 

la factura. A tall d'exemple, l'em-

presa Caypi de Sant Fost aquest 

mes de gener pagava una factura 

de 90.000 euros de llum i gas, un 

cost que triplica el de fa sis mesos,  

ja que al juny de 2021 en van pa-

gar 26.000 euros.

El president de Pimec, Antonio 

Cañete, ha alertat que aquesta 

escalada s’uneix a l’augment dels 

preus de les matèries i el trans-

port. “Pot ser un camí de difícil 
retorn”, ha alertat per la seva part 

el responsable d’energia de l’enti-

tat, Joan Vila. Segons una enquesta 

elaborada per Pimec, el 16% de les 

pimes catalanes reconeixen que si 

no baixa el preu de l’electricitat i 

el gas natural hauran de cessar la 

seva activitat.

Segons Pimec, les empreses que 

més patiran aquesta escalada de 

preus causada per les tensions ge-

opolítiques a l'est d'Europa són les 

del sector industrial i les de l'hos-

taleria i la restauració. "És urgent 
prendre mesures excepcio-
nals", ha avisat Vila en apostar per 

sistema tarifari "fix" que ponderi 

els preus de totes les fonts d'ener-

gia.   laura ortiz mateo / acn

MOLLET / BAIX VALLÈS. Durant 

l'any passat, els desnonaments 

executats al Vallès Oriental van 

augmentar més d'un 40% respec-

te a l'any anterior, segons ha de-

nunciat la PAH a partir de les da-

des dels partits judicials de Mollet 

i Granollers. Concretament, du-

rant el 2021 es van executar 469 

desnonaments a la comarca, un 

19,8% dels quals al partit judicial 

de Mollet. "Són unes xifres es-
candaloses que mostren el pa-
timent de milers de persones 
per culpa de la crisi i la manca 
o caiguda d'ingressos, sumat 
als elevats preus de l'habitatge 
i la falta de polítiques valentes 
per revertir la situació", lamen-

ten des de la PAH. 

Durant el 2021, la PAH Mollet 

Baix Vallès, va actuar a més de 

40 desnonaments, entre Mollet, 

Montmeló, Montornès, Parets i 

Sant Fost, dels quals van acon-

seguir evitar-ne tots menys dos. 

"Dues famílies que haguessin 
pogut estalviar-se el mal tràn-
gol de ser expulsades si l’ad-
ministració hagués fet la seva 
feina", apunten des de la PAH, 

que denuncia que "Generalitat i 
Ajuntaments es passen la pilo-

ta els uns als altres" en la gestió 

dels casos de famílies vulnerables 

que necessiten d'un habitatge de 

la mesa d'emergència.

Tot plegat, asseguren, posa so-

bre la taula la "necessitat de con-
tundència", tant de la Generalitat 

com dels ajuntaments, a l'hora de 

fer complir la Llei 24/2015 i la 

nova llei catalana d'antidesnona-

ments aprovada la setmana pas-

sada.

Impagament del lloguer
Dels desnonaments executats a 

la comarca, 7 de cada 10 (336) 

van ser-ho per impagament del 

lloguer, el 21% (98) per impaga-

ment de la hipoteca i la resta (34), 

per altres causes. Els casos de la 

comarca suposen també el 5% del 

total de Catalunya, que l'any pas-

sat va registrar 9.398 llançaments 

–el 22,7% del total de l'Estat–. 

D'altra banda, la plataforma 

també denuncia que aquestes da-

des d'execucions es difonen agre-

gades per partits judicials –376 a 

l'àrea de Granollers i 93 a l'àrea 

de Mollet–, de manera que no es 

poden conèixer exactament els 

desnonaments que es produeixen 

a cada municipi.  

SUBMINISTRAMENTS  PIMEC ALERTA QUE L'ENCARIMENT POSA "EN RISC" 320.000 LLOCS DE FEINA

El preu disparat de l'electricitat 
incrementa un 20% la petició 
d'ajuda per evitar talls de llum

HABITATGE  LA PAH VA ACTUAR EN UNA QUARANTENA

Al partit judicial de 
Mollet es van executar 
93 desnonaments 

POLÍTICA  LA PLATAFORMA ORGANITZADORA PRESENTA A MOLLET LA INICIATIVA POPULAR QUE ES FARÀ ARREU DE L'ESTAT EL PRÒXIM 14 DE MAIG

El Baix Vallès participarà 
a la consulta per triar entre 
monarquia i república
MOLLET / BAIX VALLÈS. La Platafor-

ma Consulta Popular Monarquia o 

República presentava divendres a 

la capital baixvallesana la consulta 

popular que tindrà lloc el pròxim 14 

de maig arreu de l'Estat per triar el 

model d'estat, entre monarquia o 

república. Serà un procés popular 

no institucionalitzat, sense validesa 

jurídica, però que vol ser una mobi-

lització per aconseguir, més enda-

vant, un referèndum vinculant.

Antonio López, coordinador de 

la plataforma a la comarca, feia una 

crida a la participació: "Esperem 
que el 14 de maig hi hagi una 
gran mobilització ciutadana per 
poder votar per primera vega-
da si es vol una república o una 
monarquia". Tot i no ser vinculant, 

l'objectiu és que pugui servir "per 
sensibilitzar el govern central 

perquè convoqui un referèn-
dum, no consultiu, sinó vincu-
lant". Encarna López, representant 

de la plataforma a escala estatal, 

assenyalava que "com més meses 
posem, més força tindrem per 
reclamar un referèndum legal".

Mollet serà una de les ciutats que 

comptarà amb meses per a la con-

sulta i n'hi haurà en diversos bar-

ris de la ciutat. També hi ha grups a 

diferents municipis vallesans, que 

estan treballant perquè s'hi pugui 

realitzar, entre els quals Parets, 

Montornès, la Llagosta, Sant Fost, 

Martorelles i Santa Maria, així com 

a Granollers, les Franqueses, Ca-

novelles, la Garriga, Santa Perpè-

tua, Polinyà o Sentmenat.  

s.carrillo

REPRESENTANTS  Membres de la plataforma a La Marineta, divendres
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PARETS.  Ni el curs 2022-23, ni 

el 2023-24 podran arrencar 

amb l'institut escola en marxa. 

D'aquesta manera, per acabar 

amb els barracons de La Sínia en-

cara manquen, com a mínim, dos 

cursos més.

Així es desprèn de la documen-

tació de la licitació per redactar el 

projecte bàsic i el projecte execu-

tiu, i per fer-ne la posterior execu-

ció de les obres. Concretament, la 

durada prevista per a la redacció 

del projecte és de 6 mesos i el ter-

mini per a la revisió dels treballs 

lliurats i per a l'aprovació del pro-

jecte és de fins a 3 mesos. El plec de 

clàusules també estima "una pre-

visió per l’inici de les obres en 

l’àmbit del solar del centre per 

al mes de febrer de 2023". Te-

nint en compte que la durada pre-

vista per a l’execució de les obres 

és de 12 mesos, l'edifici no podria 

estar enllestit com a molt aviat fins 

al març de 2024.

En aquest sentit, Ara Parets 

ERC ha lamentat l'endarreri-

ment d'aquest projecte sobre el 

qual destaca que "va ser el Go-

vern Plural qui va aconseguir 

desencallar la construcció del 

nou equipament educatiu, poc 

abans de la moció de censura". 

Els republicans també recor-

den que "la previsió inicial era 

comptar amb el nou edifici aca-

bat el setembre de 2023".

Pel que fa a la regidora d'Educa-

ció i Vicealcaldessa, Casandra Gar-

cia apunta que "els tempos amb 

l'administració van més lents 

del que a nosaltres ens agra-

daria". No obstant això, tenint en 

compte que "serà un institut es-

cola per a tota la vida", assenya-

la: "Ens hem d'assegurar que ja 

no vingui de sis mesos, però que 

quan es construeixi sigui un edi-

fici que respongui a les necessi-

tats de la comunitat educativa i 

a les necessitats urbanístiques i 

que estigui molt ben fet".

L'alcalde, Francesc Juzgado, 

també diu en aquesta línia: "Con-

tinuem fent passes per acabar 

amb els barracons de La Sínia. 

Estem accelerant tot el que està 

a les nostres mans".

A concurs fins al 4 d'abril
D'altra banda, fins al 4 d'abril esta-

rà obert el període de licitació del 

projecte després que així ho apro-

vés la Junta de Govern el passat di-

jous 24 de febrer.

El nou equipament d’educació 

secundària per a dues línies comp-

tarà amb una superfície construï-

da de 1.527,14 metres quadrats i 

el pressupost de la licitació serà de 

2,6 milions d'euros (amb IVA).

Sobre l'edifici, tot i que caldrà es-

perar a l'adjudicació, Garcia apunta 

que "potser no serà de totxanes, 

sinó amb una mena de mòduls 

perquè permeti una construcció 

més ràpida". Amb tot, confirmen 

que es tractarà d'un edifici "defini-

tiu" i "convencional".  

L'institut escola 

no estarà com a 

mínim fins al 2024

EDUCACIÓ  EL PROJECTE S'HA LICITAT RECENTMENT

Casandra Garcia: "Els
tempos amb l'administració

van més lents del que a
nosaltres ens agradaria"

Suport paretà a Ucraïna
PARETS.  Des que va esclatar la 

guerra a Ucraïna, els actes de su-

port i solidaritat s'han anat suc-

ceint a la població. Parets va ser un 

dels primers municipis de l'entorn 

a convocar una concentració de re-

buig a la invasió russa. Just l'ende-

mà dels primers atacs de Rússia, la 

plaça de la Vila acollia l'acte amb la 

lectura d'un manifest institucional 

que demanava "la recerca imme-

diata d'acords i solucions per 

frenar aquesta onada de dolor i 

desgràcia".

Aquest dimecres tenia lloc la se-

gona concentració, sumant-se a la 

convocatòria de la Federación Es-

pañola de Municipios y Provincias 

(FEMP) per realitzar cinc minuts 

de silenci per traslladar el suport 

i afecte "a les persones que es-

tan patint a causa del conflicte 

bèl·lic desencadenat per Rússia 

contra Ucraïna".

Punts de recapte
Una setmana després de l'esclat de 

la guerra, l'Ajuntament de Parets 

se sumava també a tantíssimes 

altres iniciatives per recollir roba, 

aliments i medicaments per fer-

los arribar a Ucraïna. De dilluns 

a divendres de 9 a 14 h, estaran 

disponibles els edificis de l'Ajunta-

ment, l'edifici de Lluís Companys, 

19, i l'SLOP (Serveis Municipals 

La Volta) per poder-hi aportar el 

material. En horari de tarda, de 16 

a 21 h, estaran disponibles Cal Jar-

diner i el Casal de Can Butjosa.

Com a la resta d'acaptes d'arreu, 

es poden portar medicaments, 

aigua oxigenada, cremes per a 

cremades, tovalloletes humi-

des, guants de goma, raspalls de 

dents, sabó. També aliments com 

ara fruits secs, galetes, menjar en 

llauna (no envasos de vidre) i roba 

d'abrigar i bolquers per a infants, 

entre d'altres.

Protecció Civil de Parets s'en-

carregarà de la recollida per fer 

arribar tot al consolat ucraïnès a 

Barcelona.  

SOLIDARITAT  PARETS HA HABILITAT CINC PUNTS DE RECAPTE PER ENVIAR AL PAÍS EN CONFLICTE

PUNT DE RECAPTE  A l'edifici municipal de l'avinguda Lluís Companys

s.c.

LA IL·LUMINACIÓ JUGA 
UNA MALA PASSADA
Dimarts al vespre, les xarxes no van passar per 

alt la presumpta bandera de Rússia al balcó 

de l'Ajuntament de Parets. Amb motiu del 8 de 

març es va il·luminar la façana consistorial de 

lila. Al balcó, però, hi havia una pancarta amb 

el lema No a la guerra sobre una franja blanca 

i lluint la bandera ucraïnesa a sota. Amb la il·

luminació, el groc ucraïnès semblava vermell, 

fent així –amb el blanc superior del lema i el 

blau coincident d'ambdós països– la bandera 

russa. Tot plegat, una coincidència que va ju·

gar una anecdòtica mala passada.

s.c.

AMB EL LILA DEL 8 DE MARÇ, LA BANDERA D'UCRAÏNA ES VA TRANSFORMAR EN LA RUSSA
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Dilluns i dimecres de 9 a 13 h i de 15 a 20.30 h.

Dimarts i dijous de 8.30 a 13 h i de 15 a 20.30 h.

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

Dissabtes alterns de 8.30 a 12.30 h

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
 DIETES PERSONALITZADES
 EDUCACIÓ I HÀBITS NUTRICIONALS
 ESTUDI COMPOSICIÓ CORPORAL
 SEGUIMENT EVOLUTIU
 TRACTAMENT TRASTORNS DIGESTIUS
 VALORACIÓ RISC CARDIOVASCULAR 

MEDICINA ESTÈTICA
 ÀCID HIALURÒNIC
 BOTOX
 FARCIMENT FACIAL
 FARCIMENT DE LLAVIS
 FILS TENSORS
 MESOTERÀPIA CORPORAL
 MESOTERÀPIA FACIAL
 PEELING
 FACTORS DEL CREIXEMENT (PRP)
 VARIUS

La tecnologia més avançada i els tractaments 
més efectius per cuidar de la teva bellesa

30
AL TEU COSTAT

ANYS

“Recupera la teva figura,

1a VISITA 
GRATUÏTA

ressalta la teva bellesa”

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

93 562 25 53
TRUCA I T’INFORMEMAv. Catalunya, 155. 

Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

TENIM 
LA MILLOR 

ASSEGURANÇA 
I PREU PER A TU!

Visita’ns sense
compromís!JUNTS 

SOM MÉS 
FORTS
Ens  adaptem 

a les teves 
nesessitats
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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

Parets demana un Next Generation 
de més d'1 milió d'euros per al Tenes
PARETS. El plenari de Parets va 

aprovar amb 16 vots a favor i 1 

abstenció –de Ciutadans– sol·li-

citar una subvenció del fons Next 

Generation per intervenir a l'en-

torn de la llera del riu Tenes. Con-

cretament, el consistori demanarà 

1.092.838 euros, el 95% del cost de 

les actuacions, que inclouen, entre 

d'altres, una escullera pròxima a 

La Marineta.

En aquest sentit, la regidora de 

Medi Ambient, Rosa Martí, expli-

cava al ple extraordinari del 25 de 

febrer que es vol fer una escullera a 

l'entrada del Tenes a Parets. "Allà 

fa un gir certament estrany, 

que amb el Glòria ja va haver-hi 

algun problema, perquè va ar-

rencar una part de l'escullera", 

deia Martí, alhora que reiterava la 

preocupació perquè "si hi hagués 

pluges molt fortes, l'aigua po-

dria arribar a entrar al polígon 

Llevant Industrial".

Tot i que el projecte de l'esculle-

ra "l'hauria de fer l'ACA (Agèn-

SOL·LICITEN 1.092.838 EUROS, EL 95% DEL COST DE LES ACTUACIONS, QUE INCLOUEN UNA ESCULLERA PRÒXIMA A LA MARINETA

Inici de les obres per 
millorar la climatització de 
la Biblioteca de Can Mulà
MOLLET. Aquesta setmana han co-

mençat les obres de reforma de la 

Biblioteca de Can Mulà que com-

portaran una millora de l’eficièn-

cia energètica i de la climatització 

i ventilació de l’espai. Els treballs, 

que farà l'empresa molletana 

Mastercold, es faran en tres fases 

i, segons fonts municipals, en cap 

cas comportaran que la Biblioteca 

deixi de prestar els seus serveis 

habituals. 

El projecte consisteix en la subs-

titució de la climatització mitjan-

çant equips més eficients als ja 

existents, com ara una nova bom-

ba de calor exterior aire-aigua per 

a la producció de calor i fred, no-

ves unitats interiors tipus fancoils 

(emissor de fred – calor) i l’apro-

fitament parcial de la distribució 

hidràulica actual.

Així mateix, les actuacions tam-

bé comportaran la incorporació 

d’una nova caldera de gas natural 

per a reforçar la producció de ca-

lefacció i un nou sistema de venti-

lació que reaprofiti la temperatura 

entre l’aire d’extracció i d’impulsió 

mitjançant un recuperador de ca-

lor.

El projecte també contempla la 

modificació dels quadres elèctrics 

de distribució preexistents per a 

l’allotjament de les proteccions 

que alimenten els nous equips tèr-

mics, així com la formació d’una 

nova escomesa de gas natural, 

incloent un armari de regulació i 

derivació individual fins a les no-

ves calderes de gas. 

L’empresa encarregada de 

l’obra de reforma és Mastercold i 

està previst que els treballs s’allar-

guin fins al mes de juny. 

EQUIPAMENTS NO AFECTARÀ ELS SERVEIS QUE ES PRESTEN

MEDI AMBIENT

Més de 100 milions 

pel sanejament de 

les aigües residuals 

del Besòs Tordera

L'Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) destinarà més de 100 mili-

ons d'euros en els proxims quatre 

anys als sistemes de sanejament 

de les aigües residuals que gesti-

ona el Consorci Besòs Tordera. El 

consell d’administració de l'ACA 

ha aprovat el conveni amb el Con-

sorci Besòs Tordera que fixa les 

dotacions pressupostàries per ga-

rantir l’adequat sanejament de les 

aigües residuals per als pròxims 

4 anys (2022-2025), amb l’objec-

tiu de garantir el funcionament 

de 26 sistemes de sanejament a la 

comarca del Vallès Oriental i del 

Moianès. L’acord s’articula en tres 

eixos: per una banda, els recursos 

per a garantir el funcionament 

de les depuradores (77,5 milions 

d’euros a repartir entre 2022 i 

2025); inversions per a reposici-

ons i millores (20 milions d’eu-

ros a repartir entre 2022 i 2025) 

i aportacions per dur a terme la 

redacció de projectes constructius 

(3,9 milions d’euros entre 2022 i 

2025). 

Adjudica la redacció del 
projecte del Riera Seca
MOLLET. L'Ajuntament ha adjudicat 

els treballs per redactar el projecte 

per a la reforma i la rehabilitació 

del pavelló municipal d'esports de 

Riera Seca, uns treballs anunciats ja 

fa mesos, i que podrien començar a 

l'estiu. 

El govern municipal ha adjudicat 

la redacció del projecte de rehabili-

tació i reforma de les instal·lacions 

esportives, construïdes els anys 80 

del segle passat, i que presenten 

elements en mal estat de conserva-

ció que, en ocasions, han provocat 

afectacions als usuaris. Quatre han 

estat les empreses que s'han pre-

sentat al concurs de licitació obert 

el novembre. Finalment, el projecte 

el redactarà l'arquitecte Jordi Car-

rera Güell per un import de 45.738 

euros (IVA inclòs), un preu inferior 

al pressupost de licitació, que era 

de 67.303 euros (IVA inclòs). 

Si es compleix el calendari admi-

nistratiu, el govern preveu que les 

obres comencin a l'estiu, segons 

deia l'alcalde Josep Monràs, en una 

entrevista a Vallès Visió. 

EL REDACTARÀ L'ARQUITECTE JORDI CARRERA PER 45.738 EUROS

EL PAVELLÓ  El govern preveu rehabilitar les instal·lacions construïdes els anys 80

arxiu

cia Catalana de l'Aigua)", segons 

apuntava la regidora, el consistori 

ha apostat per incloure'l perquè 

"puntua molt en la subvenció".

Més enllà d'aquesta iniciativa de 

protecció, hi ha dues fases previs-

tes a la llera del Tenes: la prime-

ra, que anomenen De President 

a President, perquè són les tas-

ques compreses entre els ponts 

de Francesc Macià i del president 

Tarradellas; i la segona contempla 

intervencions lleugeres a la resta 

del riu.

El preu total sumaria 1.891.000 

euros, però comptant que l'Ajun-

tament ja disposa d'una subvenció 

de 500.000 euros de la Diputació, 

només demana subvencionar pels 

Next Generation el 95% de la quan-

titat restant –sense incloure l'IVA–.

Queixes de l'oposició
Tant Ara Parets ERC com Parets 

per la República hi van votar a fa-

vor, però lamentaven desconèixer 

el projecte. Carme Herrero (ERC) 

deia: "La informació de la qual 

disposem no ens permet valorar 

la viabilitat del projecte ni de la 

inversió". També recordava que 

en la consulta popular sobre les in-

tervencions a la llera havia guanyat 

l'opció per fer-hi "una intervenció 

poc invasiva" i, per això, conside-

rava que es tractava d'un cost "for-

ça elevat".

Neus Jordà (PxR), per la seva ban-

da, ho considerava tot plegat "una 

molt bona proposta", però alhora 

"una nova cortina de fum, quan 

sabem que és molt difícil per no 

dir pràcticament impossible que 

ens donin la subvenció". Tampoc 

tenia clar si el projecte "respecta la 

voluntat de la ciutadania durant 

el procés participatiu". 

L'empresa encarregada de 
l'obra és Mastercold i

està previst que els treballs
s'allarguin fins al juny

ÚLTIM TRAM DEL RIU Darrerement, s'han fet tasques d'eliminació de canyes 

aj. parets

05/03 Alban Lala (Mollet)

 Dades facilitades per la Fundació Sanitària 

Mollet amb el consentiment de la família

Naixements

MOLLET DEL VALLÈS

01/03 Miguel Romero González 79 anys

04/03 Luisa Gil Ferran 77 anys

05/03 Antonia Arasa Collado 72 anys

05/03 Luís Gómez Gil 72 anys

07/03 Iabel García Torner 90 anys

PARETS DEL VALLÈS

02/03 Maria Rosa Serradell Berbel 76 anys

MARTORELLES

04/03 Luís García Motos 84 anys

SANT FOST

03/03 Carmen Martínez Espinola 70 anys

LA LLAGOSTA

03/03 María Martínez Castillo 84 anys

07/03 Pilar De Luna Collado 91 anys

SANTA PERPÈTUA

03/03 Leonor Ponze Márquez 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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Kènia Domènech
Cultura i Patrimoni

Feminismes i LGTBI

Participació

Transparència

kenia.domenech@parets.cat

Jordi Seguer
Via Pública

Serveis Urbans

Esports

Seguretat Ciutadana

Comunicació

jordi.seguer@parets.cat Montserrat Folguera
Educació

Joventut

Gent Gran

Equipaments

Habitatge

Mobilitat

montse.folguera@parets.cat

Joan Martorell

Comerç

Consum

Indústria

Urbanisme

joan.martorell@parets.cat

Carme Herrero
Acció Climàtica i Medi Ambient

Drets Socials

Ocupació i Emprenedoria

Hisenda

Benestar Animal

carme.herrero@parets.cat

Vine, 
comptem amb tu!

whatsapp 611 40 81 88            twitter @ercparets            instagram @ercparets             facebook ercparets

Recollim les propostes, queixes i suggeriments dels paretans i paretanes.

Defensem un canvi real amb un projecte de futur sostenible i transformador. 

Visitem tots els barris, a peu de carrer, per conèixer les necessitats del poble. 
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De les 114 distincions 
cíviques 'Per Mollet' 
atorgades, només 28 
s'han lliurat a dones 

8 DE MARÇ  EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES VA COMPTAR AMB LA LECTURA DEL MANIFEST A NIVELL INSTITUCIONAL I AMB UNA MARXA DEL COL·LECTIU FEMINISTA

TRIBUNALS  BRIAN BARTÉS S'ENFRONTA A UNA PENA DE PRESÓ

MOLLET. El 1997, el consistori 
molletà aprovava el Reglament 
d’Honors, Símbols i Distincions de 
l’Ajuntament de Mollet, que regu-
lava l'atorgament, entre altres de 
les distincions cíviques Per Mollet. 
Aquest guardó es concedeix com 
a reconeixement i agraïment de 
la ciutat a persones, físiques o ju-
rídiques, que hagin destacat molt 
especialment en el treball envers 
l’associacionisme ciutadà i les ma-
nifestacions culturals, esportives, 
cíviques, econòmiques i socials. 
L'última distinció concedida va 
ser el desembre de l'any passat a 
la futbolista molletana Alèxia Pu-
tellas, després d'aconseguir nom-
brosos èxits esportius i guardons 
internacionals, entre els quals la 
valuosa Pilota d'Or. Amb tot, la 
presència femenina en el llistat de 
persones distingides és escassa en 
comparació als homes que han re-
but la distinció. 

Des que el 1997, Emili Codina 
rebés la primera distinció cívica 
Per Mollet, l'Ajuntament ha lliurat 
un total de 114, de les quals només 
28 (un 25% del total) han recone-
gut la tasca de dones. El llistat el 
formen Maria Colomer i Ferrer, 
Conxita Manils i Molins, Maria Pui-
gvendrelló i Domínguez, M. Asun-
ción Santillana del Vallès, Maria 
Tiffon i Ramonet, Úrsula Tiffon i 
Ramonet, Magdalena Torras i Mal-
gà, Encarnación Albero Martínez, 
Teresa Giralt i Martín, Pilar Mo-

lins i Cid, M. Asunción Puig i Peiró, 
Assumpció Royo i Torrebadella, 
Mercè Bastida Martínez, Marina 
Duñach Torras, Carme Escar Mo-
naj, Rosario Martínez Rodríguez, 
María Pi Carrasco, Marta Pons 
Boltañà, Montserrat Abril Pascu-
al, Dolors Andrés Sánchez, Consol 
García-Moreno Marchan, Maria 
Teresa Llavina Veguer, Frances-
ca Olària Artés, M. Àngela Palau 
Ravell, Rosa Maria Securún Fus-
ter, Montserrat Cabarrocas Piñol, 
M.Carme Macià Gràcia i la recent 
reconeguda Alèxia Putellas.

Pel que fa a les medalles de la 
ciutat, que atorguen la distinció 
de molletà il·lustre a la persona 
reconeguda, totes elles han estat 
atorgades a homes: Joan Abelló 
Prat, Jordi Solé Tura, Josep Solà, 
Josep Maria Pou i Mosep M. Suñé 
i Arbussà.

Manifest i programa institucional
D'altra banda, dimarts es va llegir 
el manifest institucional del 8-M 
davant l'edifici de l'Ajuntament. 
Segons la regidora de Polítiques 
de Gènere, Feminisme i Diversitat, 
Pepi Muñoz, "malgrat els avenços 
que hem assolit com a societat, és 
imprescindible que seguim reivin-
dicant una igualtat real i plena. I 
aquesta lluita ha de ser constant. 
El dia 8 de març serveix per visi-
bilitzar encara més aquesta ne-
cessitat", apunta. En aquest sentit, 
un dels objectius principals de 

Vist per sentència el judici al 
molletà encausat per l'1-O
MOLLET DEL VALLÈS. El judici del 
molletà Brian Bartés, acusat de 
participar en els aldarulls del 
Camp Nou l'any 2019, arran de la 
convocatòria del Tsunami Demo-
cràtic ha quedat vist per sentència. 
"El judici ha anat bé. Ha sortit tot 

com estava previst", deia acabat 
el judici el Brian. Durant la vista, a 
banda del Brian, van declarar da-
vant el TSJC tres mossos d'esqua-
dra i una doctora forense sobre 
les suposades lesions que el Brian 
hauria causat als agents.

El molletà s'enfronta a una pena 
de 3 anys i 3 mesos de presó i està 
acusat d'un delicte de lesions i un 
altre d'atemptat contra l'autoritat. 
En la seva arribada a l'Audiència de 
Barcelona, el Brian va ser rebut per 
desenes de persones, convocades 
pel seu grup de suport, que li van 
mostrar el seu escalf dilluns i també 
durant tot el cap de setmana.

El molletà està a l'espera d'un 
altre judici, previst el 12 de maig, 
per la seva participació en les pro-
testes en contra del Consell de 
Ministres del desembre de 2018 a 
Barcelona. Per aquest cas, el jove 
s'enfronta a una pena de sis anys 
de presó.   

j.b.

BRIAN BARTÉS

ES VAN FER SESSIONS DE MINDFULNESS O TALLERS SOBRE SALUT SEXUAL, ENTRE D'ALTRES

L'Espai 
CampoAmor, una 
novetat i un "èxit"

El Març de Dones de Parets va estre-
nar diumenge una de les novetats 
del programa, l'Espai CampoAmor, 
ple d'activitats dirigides a les dones 
–mindfulness, ioga o un taller sobre 
cicle menstrual i salut sexual, entre 
d'altres– i que va comptar amb una 
cinquantena de participants. "Un 

èxit", segons valora el consistori. 
Emmarcat en el mateix programa, 
l'1 de març també es va inaugurar 
el Punt Lila estable,  disponible a Cal 
Jardiner els dilluns de 16 h a 19 h.

MOLLET FEMINISTA 
TREU AL CARRER LA 
LA REIVINDICACIÓ 
DE DRETS

Coincidint amb el 8-M, desenes de 

persones van respondre dimarts a la 

convocatòria per reivindicar els drets de 

les dones que el col·lectiu Mollet Femi-

nista va fer pels carrers de Mollet. Una 

aposta deslocalitzada que va fugir de la 

tradicional manifestació i es va concre-

tar en una marxa que va passar per di-

ferents punts simbòlics de la ciutat per 

donar veu a les lluites de les dones en 

matèria de salut, educació i habitatge. 

"Enguany hem fet una aposta deslo-
calitzada per recuperar l'embranzida 
que tenia el feminisme fa uns anys", 

deia una de les membres de Mollet Fe-

minista, la Ivet Muñoz. "Hem canviat el 
format de manifestació clàssica amb 
una marxa que passa per diferents 
punts simbòlics que volem vincular 
amb diferents lluites amb reivindica-
cions pròpies", afegia Muñoz.

El punt de partida va ser l'Hospital 

de Mollet, a les 17.30 h, on les parti-

cipants a la marxa van reclamar me-

sures "efectives" per poder avortar 

a.mir

lliurement i amb un servei de qualitat. 

Que les llistes d'espera "no matin" i 

"no haver de patir més una violència 
obstètrica invisibilitzada". Així com 

condicions laborals dignes per a les 

professionals del món de la salut.

El següent punt del recorregut va ser a 

l'espai popular Las Guijarro des del qual 

el col·lectiu va reivindicar espais allibe-

rats per a la classe treballadora, solu-

cions residencials, especialment per a les 

dones més vulnerables, així com generar 

estructures populars i de suport perquè 

cap veïna marxi dels barris.

La tercera parada de la marxa va ser 

davant les portes dels centres edu-

catius Joan Salvat Papasseit i Vicenç 

Plantada. En aquest punt del reco-

rregut les participants de la marxa 

van posar sobre la taula les condi-

cions "precàries" en les quals es troba 

l'educació pública i van demanar mit-

jans per poder implementar una coe-

ducació que trenqui la divisió sexual 

del treball.

La marxa feminista va finalitzar a la 

rambla Fiveller davant el monument de 

la Dona d'aigua.

les polítiques d’igualtat de gène-
re desplegades per l’Ajuntament 
de Mollet és "posar de relleu el 

paper de la dona a la nostra so-

cietat, visualitzar-lo, trencar es-

tereotips culturals, promoure 

la igualtat d’oportunitats i era-

dicar les violències masclistes", 
una temàtica que també està inclo-
sa en la programació del 8 de març. 

Els actes pel Dia de la Dona, que 
es van iniciar a principis de març, 
continuaran en els propers dies. 
El CIRD Joana Barcala acollirà tres 
tertúlies sota el títol Juntes i autoor-

ganitzades, que comptarà amb les 

experiències del Sidicat de dones 
treballadores de la llar i de les cures 
(11 de març), l'Associació de dones 
migrades (18 de març) i l'Associació 
de cambreres de pisos (25 de març). 

També al Barcala, l'1 d'abril la filò-
loga i escriptora Carmen Domingo 
oferirà una xerrada amb el nom Me-

mòria històrica de les dones espanyo-

les, per conèixer el present.     l.o.m.

silvia ferran / aj.parets

SALA BASART  Una cinquantena de dones, a l'Espai CampoAmor
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CONSULTORI

En les societats no obligades a audi-
tar els seus comptes, els socis amb 
una participació igual o superior al 
5% de capital social poden sol·lici-
tar, dins dels tres mesos següents 
al tancament de l’exercici, que el 
Registre Mercantil nomeni un audi-
tor per verifi car els comptes de la 
societat.

Ha de subratllar-se que el Registre 
Mercantil competent, al qual se li ha 
de sol·licitar aquesta auditoria, serà 
el corresponent al domicili social 
de la mercantil, i que el cost de la 
mateixa l’haurà d’assumir la pròpia 
societat. 

L’excepció que impedeix aquesta 
possibilitat al soci minoritari és el 

nomenament voluntari d’un auditor 
per la societat no obligada a auditar 
els seus comptes de manera prèvia 
a la sol·licitud que aquest realitzi. 

De manera que, si, com és habitual, 
una societat tanca el seu exercici 
el 31 de desembre, els socis mino-
ritaris podran sol·licitar l’auditoria 
fi ns al 31 de març, de manera que 
l’informe que s’emeti hauria d’estar 
llest abans que se celebri la Junta 
que aprovi els comptes anuals.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

La sol·licitud d’auditoria 
pel soci minoritari
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ENTREVISTA

Francesc Juzgado
Alcalde de Parets del Vallès–Quin balanç fa d'aquest primer any al govern?

–Fem una valoració positiva. Crec que hem aconseguit do-
nar un govern d'estabilitat, que això és molt important per 
al municipi per poder tirar endavant els projectes, tant de 
present com de futur. No ens sorprèn, però sí que m'alegra 
molt la bona relació que hem aconseguit tenir amb Sumem 
Esquerres a Parets.
–El 2019, Casandra Garcia admetia que les reunions 

amb el PSC havien estat fluides. Aquella primera presa 

de contacte, va facilitar la posterior moció de censura?

–Sumem Esquerres va reconèixer que havíem estat molt 
generosos; recordo aquesta paraula per part de Casandra 
Garcia en el ple de constitució del 2019. Així que no em 
sorprèn que puguem tenir la bona relació que tenim ara 
al govern.
–Què és el que el fa sentir més satisfet de la seva tasca 

en el darrer any?

–És molt difícil, perquè toques moltes tecles. No hem 
d'oblidar que som el partit que va guanyar les eleccions, 
amb molta diferència amb el següent, i van haver de su-
mar moltes forces polítiques per poder treure'ns del go-
vern. Per tant, recuperar el govern i donar continuïtat als 
projectes que teníem de poble. Alhora, és molt important 
l'aposta que hem fet des del primer moment per la nete-
ja de la via pública. Ens ho valoren molt positivament i es 
nota que hi ha hagut aquest salt. També em fa molta il·lusió 
poder reprendre les visites escolars per conèixer l'Ajunta-
ment, perquè em sento molt a gust amb els nens. Són molt 
sincers, et diuen el que pensen, no amaguen mai res...
–Això que destaca dels infants, potser costa més de 

trobar-ho a la política?

–Ells són sincers, no tenen un rerefons quan et diuen al-
guna cosa. En política, tots tenim una doble intenció i uns 
interessos, però que són lícits.
–Es retreu alguna decisió des del seu retorn a l'Alcaldia?

–No estic satisfet de tot, però no estic insatisfet en concret 
de gaires coses. Vam ser capaços en poc més de dos me-
sos d'aprovar un Pla d'Actuació Municipal on vam posar 
en comú els projectes per tirar endavant. Estic més satisfet 
que insatisfet, però això no vol dir que ho vegi tot fabulós. 
No sempre pots ajudar les persones que et venen a dema-
nar ajuda, perquè no està a les nostres mans, i això em crea 
un neguit i un malestar.
–Com recorda el període a l'oposició?

–No hi havíem estat abans ni era la nostra voluntat ha-
ver-hi d'estar. Recordo que les meves paraules en el ple de 
constitució van ser de desitjar-li sort al nou alcalde, que 
governés per tothom i que gaudís de l'experiència de ser 
alcalde, que és un honor i una satisfacció. Com a oposició, 
sempre vam ser constructius i lleials pels moments de 
pandèmia que ens va tocar viure. Hem sigut lleials, cosa 
que des de fa un temps no ho rebem igual. Vam fer una 
oposició constructiva, aportant idees, però la majoria de 
vegades no se'ns va agafar aquest oferiment.
–Creu que el seu predecessor va governar per a tot-

“Possiblement jo seré el candidat

el 2023, o almenys transmetré 
aquesta petició al meu partit”

hom?

–Suposo que ho va intentar, però no sé si ho va aconseguir. 
Crec que va governar una miqueta més pels que el van vo-
tar que no pels que no el van votar. Quan un és alcalde, 
encara que costa, ha de deixar les sigles i el partit i saber 
que està governant per a tot el poble.
–Quan us vau adonar que Sumem Esquerres a Parets 

no volia seguir en aquell govern?

–Ens n'adonem quan Sumem contacta amb nosaltres per 
comentar la situació que estan vivint i que els hi agradaria 
parlar-ne per si podíem avançar cap a aquesta línia (moció 
de censura). Però sí que havia vist situacions del govern 
anterior amb les cares molt tristes i més tenses. Suposo 
que la ciutadania també percep la bona entesa que tenim 
ara entre els membres del govern i que anem a la una; es 
denota una major estabilitat d'aquest govern i el beneficiat 
és el ciutadà.
–Si després de les pròximes municipals necessiteu a 

Sumem per governar, serà fàcil tornar a pactar?

–Tenim un rodatge important i això nostre no és postu-
reig, és impossible fingir cada dia que tens bona relació. 
Només has de veure a la televisió com algunes coalicions 
de govern són més tenses, tot i mantenir-se. Nosaltres ens 
sentim còmodes amb els socis actuals de govern i quan ar-
ribi el 2023 ja en parlarem. M'agradaria tenir una majoria 
absoluta, però algunes vegades, tot i tenint-la, el PSC a Pa-
rets  ha governat en coalició amb alguna altra força política 
sense necessitar-la, com va passar amb Iniciativa.
–Tornarà a ser el candidat socialista?

–Una cosa és el que jo vulgui, que també és important; 
però l'altra és la decisió del meu partit. Possiblement, jo 
sigui el candidat, o almenys jo transmetré aquesta petició 
al meu partit per ser cap de llista a les pròximes eleccions.
–Per tant, vol seguir sent l'alcalde quatre anys més.

–La voluntat és ser alcalde i amb una majoria més àmplia 
que els resultats del 2019. Però això és normal, tots els 
partits sortim a guanyar, i en el nostre cas també per reva-
lidar l'Alcaldia.    sergio carrillo

El 12 de gener de 2021, PSC i Sumem Esquerres presentaven una moció de censura per desbancar

l'aleshores alcalde Jordi Seguer. Tot plegat es concretava el dia 27 en un ple sense el regidor de Sumem,

Lluís Moreno, qui renunciava a l'acta l'endemà. Aquest govern autoanomenat 

ha superat el primer any de mandat conjunt, insisteix tant com pot en la bona sintonia existent entre

totes dues formacions. Tot fa pensar que, si es necessitessin el 2023, s'hi trobarien sense problemes,

però els queda tot un any plegats al capdavant del govern i ningú voldrà cedir terreny electoral.

PSC I SUMEM ESQUERRES 

A PARETS SUPEREN EL 

PRIMER ANY DE GOVERN 

'UNIT I COHESIONAT'
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ENTREVISTA

Casandra Garcia

Vicealcaldessa de Parets del Vallès

“Els projectes de Sumem Esquerres 
han de tirar endavant, governem 
amb uns o amb uns altres”

El 12 de gener de 2021, PSC i Sumem Esquerres presentaven una moció de censura per desbancar 

l'aleshores alcalde Jordi Seguer. Tot plegat es concretava el dia 27 en un ple sense el regidor de Sumem, 

Lluís Moreno, qui renunciava a l'acta l'endemà. Aquest govern autoanomenat unit i cohesionat, que ja 

ha superat el primer any de mandat conjunt, insisteix tant com pot en la bona sintonia existent entre 

totes dues formacions. Tot fa pensar que, si es necessitessin el 2023, s'hi trobarien sense problemes, 

però els queda tot un any plegats al capdavant del govern i ningú voldrà cedir terreny electoral.

–Quines són les principals diferències entre els dos 

governs dels quals n'heu format part?

–Ara hi ha un sol govern i les decisions es prenen de mane-
ra consensuada. En aquest govern sentim que els nostres 
projectes avancen més i penso que la ciutadania també 
s'ha adonat que hi ha una millor gestió al municipi. A més, 
tot i que tenim llibertat de pensament i d'acció dins de les 
nostres àrees, estem en constant informació i tots sabem 
què fa un i l'altre. És important saber treballar en la cultu-
ra de la coalició, que potser en el nostre país no estàvem 
molt acostumats, però ara mateix les majories absolutes 
són cosa del passat. Però no és gens fàcil, perquè suposa 
de moltes més reunions, de consensuar-ho tot molt més 
i de ser molt més generosos, però penso que per a la ciu-
tadania és molt més ric un govern de coalició, i que sigui 
estable en el temps perquè els projectes que implementem 
perdurin i tinguin continuïtat.
–També ha variat, tot i que simbòlicament, el seu càr-

rec, passant a ser la vicealcaldessa.

–La primera tinenta d'Alcaldia és una figura més burocràti-
ca o jurídica. L'acord va ser que, evidentment, el PSC tenia 
l'Alcaldia i Sumem Esquerres tindria la primera tinença. 
Però es va pensar a anar una mica més enllà i crear el càr-
rec de vicealcaldessa, per visibilitzar que som un govern 
en coalició, unit i cohesionat, i que els projectes, sobretot 
els grans i els importants, els hem de fer plegats i de la mà.
–Sovint l'oposició es queixa de manca d'informació. 

Com a regidora de Comunicació, què en pensa?

–Que no és real. La informació existeix, però han entrat en 
aquestes dinàmiques de la crítica constant i la tergiver-
sació de tota la informació que els hi arriba. Quan dema-
nen informació, sempre estem oberts a donar-la. Amb tot, 
quan saps que la informació serà utilitzada per fer aquesta 
crítica i aquesta constant tergiversació, tampoc és gaire 
agraït, però, tot i això, sí que se'ls hi dona.
–Amb la perspectiva actual, creu que us vau equivocar 

pactant amb Ara Parets ERC i Parets per la República?

–Jo crec que no. En aquell moment era necessari que al mu-

nicipi es donés un canvi i penso que aquest canvi encara 
existeix. De fet, penso que el canvi és Sumem Esquerres a 
Parets, una organització municipalista que no té una direc-
triu supramunicipal i que té com a única obsessió Parets i 
els projectes de Parets. Amb el Govern Plural va arribar un 
moment que implementar les nostres polítiques era molt 
difícil: notàvem que hi havia certes reticències, que hi ha-
via bloquejos continus als nostres projectes i això avui no 
ens passa. Igual que dic que no ens vam equivocar pactant 
amb ERC i amb Junts, perquè penso que, després de tants 
anys de govern únicament socialista, aquell canvi en aquell 
moment era necessari; també et dic que no ens vam equi-
vocar amb la moció, perquè va arribar un moment que la 
situació era insostenible.
–Quina va ser la gota que va fer vessar el got per can-

viar de govern?

–Per responsabilitat vam creure que en aquell moment era 
el que el poble necessitava, ja que la gestió que s'estava 
produint no era la més òptima.
–No vau patir perquè els vostres votants no entengues-

sin que governaríeu amb aquells qui volíeu desbancar 

del govern?

–Per això vam explicar molt bé els motius i per això con-
tinuem dins del govern, perquè penso que els nostres 
votants volen que Sumem Esquerres pugui implementar 
aquells compromisos que portàvem al programa electoral. 
Nosaltres tenim molt clar que, governem amb uns o amb 
uns altres, el que s'ha de produir és que els projectes de 
Sumem Esquerres tirin endavant.
–Arran de la moció, es va crear al poble un cercle de Po-

dem desvinculat de Sumem. També s'ha constituït Comu-

nistes Parets. Temeu que us restin força electoralment?

–Tenir diverses opcions respon a una democràcia positiva. 
No em fa patir. Cadascú des del seu espai i amb responsa-
bilitat pot defensar les seves inquietuds i la seva ideologia.
–Quin paper tindrà vostè a les pròximes eleccions?

–Mentre tingui il·lusions, ganes i pensi que encara puc 
aportar constructivament bones propostes per millorar el 
municipi, si tinc el suport de Sumem Esquerres, continu-
aré liderant el projecte. I avui si que tinc il·lusió, ganes i 
idees, però queda molt per a les següents eleccions.
–Es veu com a alcaldessa el 2023?

–Tenim un projecte que m'agrada molt, perquè penso que 
l'essència de Sumem Esquerres a Parets dona qualitat a la 
política municipal, però competim amb les grans marques 
i Sumem Esquerres a Parets no surt a La Sexta ni a TV3. 
Per tant, arribar a la ciutadania per a nosaltres és més 
complicat, però treballem molt per explicar-li a tothom 
quin és el nostre projecte i qui són les persones que estem 
treballant perquè un dia, per què no, Sumem Esquerres 
arribi a l'Alcaldia.
–Us agradaria revalidar el pacte amb el PSC?

–Amb el govern actual ho tenim molt avançat, i si les coses con-
tinuen com fins ara... Però queda moltíssim.    sergio carrillo



dv, 11 març 202214

Cafè i dolços al Tasta'l MercatNova guia comarcal per captar el mercat francès
El mercat de Martorelles va celebrar dissabte 

una nova edició de Tast'l Mercat amb la 

participació de cafés Montañá i la pastisseria 

Viñallonga. Una oportunitat per la clientela 

de comprar dolços i cafè de quilòmetre 0.

Més d’una cinquantena de persones van participar divendres passat, al 

Circuit de Barcelona Catalunya, a la jornada de presentació de la guia 

Vallès Oriental le bien-êstre près de Barcelone de l’editorial Petit Futé. 

La guia enfocada al mercat francòfon, és una de les accions del servei 

de turisme del Consell Comarcal per captar públic de parla francesa.

ECONOMIA

Més atur i contractes temporals, 
la realitat que acompanya la 
dona en l'accés al món laboral

"A finals de 2021 es va registrar 

la participació més elevada de 

dones en el mercat laboral ca-

talà dels darrers anys". Així ho 

indica la Nota sobre Dona i Treball 

de l’Observatori-Centre d’Estudis 

del Consell Comarcal on es presen-

ta un recull de les principals dades 

i indicadors relacionats amb el 

mercat de treball, analitzats des 

d'una perspectiva de gènere. 

Segons aquest document, de fet, 

l'any 2021 s’ha caracteritzat per 

la recuperació de l’ocupació per-

duda durant el 2020, arrel de la 

crisi sanitària. I les dones no han 

estat alienes a aquesta millora, 

atès que l’ocupació femenina s’ha 

incrementat interanualment a Ca-

talunya en 90.600 dones (+5,7%) 

fins a prop d’1,7 milions de dones 

ocupades en el quart trimestre de 

2021. Aquest ascens ha estat més 

intens que el masculí (+3,8%).

Pel que fa a la qualitat de l’ocu-

pació, les dones presenten una 

taxa de temporalitat més elevada 

(22,6% enfront del 17,7% dels ho-

mes), però és en el tipus de jorna-

da on es troben les diferències més 

significatives: al 2021 el 45,1% de 

la contractació amb dones ha estat 

a temps parcial, davant del 27,8% 

dels homes.

Més dones que homes aturats
Al Vallès Oriental, les xifres d’atur 

i contractació també presenten 

diferències importants per sexe: 

així, les dones superen als homes 

en quant a taxa d’atur, i arriben a 

una mitjana total del 13,2%, men-

tre que els homes es queden en una 

taxa del 8%. Per edats, les diferèn-

cies s’agreugen amb l’edat, especi-

alment a partir dels 55 anys, on les 

dones registren una taxa d’atur del 

26,5% i entre els homes la taxa es 

situa en el 15,3% . Pel que fa a la 

contractació, els homes es troben 

per sobre de les dones en pràcti-

cament totes les franges d'edat, 

sobretot especialment en les edats 

més joves (des dels 20 anys fins 

pràcticament els 40 anys).

 Alhora, la nota de l'Observato-

ri-Centre d'Estudis del Consell Co-

marcal indica que el percentatge 

de dones amb estudis superiors és 

més elevat, i de fet entre les noies 

hi ha més tendència a la continu-

ïtat formativa que entre els nois, 

una tendència que ja es veu a par-

tir dels darrers cursos d’ESO. 

MERCAT DE TREBALL   A LA COMARCA, LA TAXA D'ATUR FEMENÍ ÉS 4 PUNTS SUPERIOR A LA MASCULINA  

MENYS OPORTUNITATS Per a les dones especialment en les edats més joves

arxiu

INDÚSTRIA

Grifols redueix els 
seus beneficis un 
70% el 2021

PARETS. La farmacèutica catalana 

Grifols, amb seu a Parets, ha re-

duït en un 70% els seus beneficis 

durant el 2021, segons va publicar 

el passat 28 de febrer. Així, mentre 

que el 2020 el benefici net va ser 

de 618,5 MEUR, enguany la xifra 

s'ha reduït fins als 182,8 MEUR. 

L'empresa ho atribueix a l'impac-

te de la covid-19, que ha provocat 

que pateixi restriccions per obte-

nir plasma, la matèria necessària 

per als seus medicaments. Això 

ha provocat un impacte financer 

"extraordinari", segons ha apun-

tat Grifols en un comunicat. En 

vendes, la farmacèutica ha detallat 

que va ingressar 4.944 MEUR, un 

7,6% menys que el 2021. El des-

cens va ser més marcat en el segon 

semestre de l'any. 

OCUPACIÓ

La contractació 
creix un 7% el 
febrer al Baix Vallès 
respecte a fa un any
BAIX VALLÈS. Durant el mes de fe-

brer les empreses han formalitzat 

al Baix Vallès 3.727 contractes, un 

7% més que el mateix període de 

fa un any, segons dades de l'Ob-

servatori-Centre d'Estudis del 

Vallès Oriental. Un increment que 

ha estat especialment notable a 

Sant Fost on la contractació s'ha 

multiplicat per dos en el darrer 

mes, passant de 102 a 209 contrac-

tes. També a Mollet s'ha fet notar 

aquest augment. El municipi tan-

cava febrer amb 1.800 contractes 

signats, un 14% (252) més que fa 

un any. Mentre que un altre dels 

municipis que ha tancat el mes de 

febrer signant en positiu ha estat 

Montornès amb 409 contractes 

nous, el que suposa un increment 

de l'1,8% respecte a l'any anterior.

Descens acusat a Martorelles
Pel que fa a la resta de municipis 

del Baix Vallès, destaca un descens 

de les dades de contractació. A 

Martorelles la xifra de contractes 

han disminuït un 24% respecte 

a les dades de fa un any, quan ha-

via formalitzat 321 contractes. A 

Montmeló amb 171 contractes 

formalitzats el febrer, la davalla-

da ha estat de l'11, 7%. A la cua, es 

troba Parets amb un descens de 

l'1,7% de contractes signats res-

pecte a les xifres del mateix perí-

ode del 2021 quan els contractes 

eren 709. 

Conveni de Parets amb 
Recanvis Gaudí

PARETS. L’Ajuntament ha signat 

un conveni amb amb l’empresa 

Recanvis Gaudí. El conveni ofereix 

una formació professionalitzada i 

específica que permetrà fer pràcti-

ques a l'empresa com a recanvista 

d’automòbils. El curs començarà el 

28 de febrer i acabarà el proper 18 

de març i està repartit en un total 

de 27 hores. 

FORMACIÓ
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CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE CANVI CLIMÀTIC, ALIMENTACIÓ I TRANSICIÓ SOCIAL
JORNADES JOAN FOLCH

MÓN RURAL SOSTENIBLE
Xerrada a càrrec d’en Pol Dunyo, pagès 
ecològic de professió i secretari de l’Associació 
Catalana de Tracció Animal ACTA.
Ens farà una reflexió sobre la percepció enganyosa que tenim 
de l’entorn rural, ens parlarà de la sobreexplotació, i la violència 
contra la natura i ens plantejarà respostes al voltant de la 
diversitat, equilibri i sostenibilitat del món rural. 

MIGRANTS CLIMÀTICS
Xerrada a càrrec d’en Miguel Pajares, biòleg, antropòleg 
i president de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.  
Un migrant o refugiat climàtic és una persona obligada a 
migrar o a ser evacuada de la seva regió d’origen per canvis en 
el seu hàbitat local, com sequeres, desertificació, inundacions, 
pujada del nivell del mar. 

A càrrec de Mar Calvet Nogués, 
investigadora de la Càtedra d’Agroecologia i 
Sistemes Alimentaris de la Universitat de Vic, 
co-autora de l’informe. 
S’analitzarà que tant la producció de soja en 
forma de monocultius al Sud-global, com  la 
producció de carn en macrogranges al nostre 
territori, tenen uns greus impactes ambientals 
i socials 

DIMARTS 22 DE MARÇ A LES 19 H

 

50 GRAUS
Xerrada a càrrec del seu autor Josep Cabayol, 
periodista de ràdio 4 i president de SICOM. 
Documental que ofereix una visió sobre el canvi climàtic i 
les amenaces que se’n deriven.

DIJOUS 31 DE MARÇ A LES 19 HDIJOUS 17 DE MARÇ A LES 19 H

PRESENTACIÓ DE L’INFORME D’ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN “CON LA SOJA AL CUELLO: PIENSOS 
Y GANADERÍA INDUSTRIAL EN ESPAÑA”



DV, 11 MARÇ 202216

OPINIÓ

Promou:

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

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat

Publicació fundada l’any 2001 per l'editora Contrapunt

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 

Director Abacus Media Jordi Creus Editora Sílvia Vinyeta svinyeta@som.cat  Direcció Laura Ortiz lortiz@som.cat Departament Comercial publicitatdiarisom@som.cat 
Redacció Anna Mir amir@som.cat, Sergio Carrillo scarrillo@som.cat, José Luis Rodríguez Beltrán esportsdiarisom@som.cat Disseny Gràfic dissenydiarisom@som.
cat Administració administraciodiarisom@som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-22583-2001 ISSN: 1579-4148 
Tancament de l’edició 20.15 h del 3 de març

sommollet.cat somparets.cat somlallagosta.cat sommontornes.cat sommartorelles.cat

l moviment feminista del maig 
del 68, ara fa més de 50 anys tenia 
molts eslògans, un era aquest “un 
home de cada dos és dona”. Una 

gran veritat quan es partia d’una societat que 
només es movia  amb carburant masculí. De 
llavors a ara hem avançat molt, però encara ens 
falta superar determinades  situacions  sobre-
tot les relacionades  amb la violència masclista. 
Avui encara moren dones a mans de les seves 
parelles, massa i massa sovint, sembla que no 
es puguin eradicar aquests fets del masclisme 
més primitiu. També la guerra ens porta situa-
cions traumàtiques per a tothom però per a les 
dones segurament més. Dones, nens i nenes a 
Ucraïna veuen com el seu futur es torna obscur 
per la presència real de la guerra que només 
beneficia alguns. La violència no és mai el camí 
per resoldre res.

Aquesta guerra em fa recordar la tràgica 
guerra de Bòsnia, llavors vaig acollir una mare, 
dos fills i dos nebots que van viure en el nostre 
poble durant tres anys, molta gent ens va ajudar 
perquè aquestes persones poguessin intentar 
fer vida normal, però patien molt. Una de les 
nenes recordo que per la revetlla de Sant Joan 
es va passar tota la nit plorant pensant que els 

Un home de cada dos és dona

E

ROSA MARTÍ I 
CONILL

Regidora de Sumem 
Esquerres a Parets

petards eren bombes. Ara un altra vegada do-
nes i criatures els més perjudicats per la guerra 
d'Ucraïna.

Llegint poesies de la Dolors Miquel he trobat 
un poema que recull uns versos misògins del 
capellà de Bolquera (municipi de la Cerdanya 
francesa), autor poètic del segle XIV, escrits en 
tercets com si fos la Divina Comèdia de Dant 
sense ser-ho, encara que de comèdia masclista 
en feia aquest capellà. Tot ve de lluny i potser 
per això ens costa tant a les dones aconseguir 
la igualtat. Des dels púlpits també s’ha fet mal  i 
les prèdiques costen molt de corregir.

Els versos deien: “Es perd qui a dona aconse-
lla, boig és qui li és amic, i més qui es fia d’ella.” 
Estem al segle XIV, sortint de l’edat mitjana, 
però d’allà venim.

Tot i així, tenim algunes  notícies millors en 
l’entorn més immediat, al poble del costat l’Ale-
xia Putellas està aconseguint importants èxits 
en el futbol, un esport que semblava reservat 
només als homes. L’empresa Damm celebra 
aquests dies el gastrodones. Molts municipis 
celebren el març de les dones, com és el cas 
de Parets del Vallès, teixint feminismes. Sense 
dubte hi ha espais per a l’esperança.

Celebrem el mes de les dones a tot arreu, si-
guem actives i reivindiquem no només el nos-
tre cos sinó el dret a la vida mentrestant hi hagi 
una sola dona objecte d’abusos i de violència. 
Tot el que fem serà insuficient fins a eradicar 
aquesta xacra social.

Homes i dones que cada dia sigui 8 de març.

Diumenge, l'Acadèmia del Cinema Català donava una nova alegria a 

Mollet amb els cinc premis gaudí que han reconegut l'última pel·lícula de 

la directora molletana Neus Ballús, Sis dies corrents. La cineasta, que ja 

va aconseguir el 2013 el doblet de millor pel·lícula i direcció amb La Plaga

filmada a Gallecs, demostrava amb aquest nou triomf com les dones van 

guanyant terreny i protagonisme darrere de les càmeres. La mateixa Ballús 

reivindicava el talent femení durant la gala i sentenciava: "Les dones hem 

arribat al cinema no només per fer operes primes, sinó per quedar-nos".

De la mateixa manera que fa uns mesos, una altra molletana, l'Alèxia 

Putellas, despuntava com un referent del futbol femení aconseguint la Pilota 

d'Or, ara és Ballús qui demostra l'empoderament de les dones en un altre 

àmbit històricament masculinitzat, el de la direcció cinematogràfica. 

En els darrers anys, el moviment feminista ha reivindicat les dones 

invisibilitzades per la història i, a nivell local, també cal fer aquesta 

reclamació. Des del 1997 s'han atorgat 114 distincions cíviques Per Mollet, 

a persones que han destacat per la seva tasca vers la ciutat. D'aquestes, 

només 28 són dones. Pensem'hi i capgirem la tendència.  

FEM VISIBLES LES DONES

Editorial

igueu-me somiatruites. És 
una frase a què donava voltes 
aquests últims dies.

Somniar despertes és un acte 
de llibertat que ens ajuda en alguns mo-
ments. Fer volar la imaginació fa que el 
nostre cervell desencadeni reaccions emo-
cionals que ens fan sentir millor.

La paraula somiatruites, però, es defineix 
com una persona visionària o que s'il·lusi-
ona fàcilment amb coses impossibles o es-
tranyes, i me l’aplicava  a mi mateixa amb 
aquesta trista consciència de voler coses 
impossibles.

Però tant i fa. Deixeu-me somniar impos-
sibles en unes poques ratlles. Deixeu-me 
somniar en un món sense guerres on els 
exèrcits i les armes ja no tinguin sentit i 
la pau sigui un altre pa de cada dia. On el 
govern més bàsic sigui la responsabilitat 
de cadascuna governant-se a si mateixa, en 
la lluita de cada dia per cada cosa que ens 
fa més felices, més lliures i més amigues de 
l’amistat entre  veïns.

“Imagine”... L’atzar i les ones hertzianes 
em van dur aquesta cançó en la veu de John 
Lennon: “Imagina que no hi ha estats, res 
pel que matar o morir i cap religió tampoc. 
Imagina tota la gent vivint la vida en pau. 

D

'GIVE PEACE A CHANCE'

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

Pots dir que soc un somniador, però no 
soc l’únic. Espero que algun dia t’uneixis a 
nosaltres i serà com un sol món”. I segueix 
convidant-nos a imaginar que no hi ha en-
veges ni fam, només homes i dones vivint 
amb germanor.

Les guerres s’han succeït sense parar 
en tota la història de la humanitat des de 
l’Edat de Pedra. Ian Morris, historiador 
especialista en cultura clàssica i Arqueolo-
gia diu que l’home no ha sabut trobar un 
sistema alternatiu que funcioni millor per 
crear societats millors i més segures, però 
també apunta que creu que amb el temps 
les guerres acabaran amb si mateixes, però 
que encara tenen un rol en el món.

Mentrestant, tal com pregunta Bob 
Dylan en memorable cançó: “Quantes ve-
gades encara les bales de canó han de vo-
lar abans de caure per sempre? Quantes 
morts es necessitaran encara per ador-
nar-nos que ja ha mort prou gent? La res-
posta, amic meu, està surant en el vent.”

Recordem també una frase d‘Albert 
Einstein: "La pau no es pot aconseguir mai 
per la força".

Acabo el meu somni d’impossibles amb 
la frase que sonava a l’uníson a les ràdi-
os europees fa una setmana demanant la 
pau a Ucraïna amb una altra cançó de John 
Lennon: “All we are saying is Give Peace a 
Chance”

Mirava aquell cel tot just format
amb la insistència del desig.
Una forta ventada
va aixecar la pols del camí
i l’obligà a tancar els ulls.

El capell de palla obscura
enfonsat fins la mirada.
Que irregular era el pas del temps?

Lambert Botey, del seu poemari El 

cantó ocult del cor

ada moment en la vida de l’és-
ser humà està regulat pel seu 
entorn amb una presència 
d’instants de color indefinit que 

C

LES REIXES DEL PARC

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

la mirada capta i viu. El missatge rebut de 
la natura és tan intens que domina l’ins-
tant de ser. Però la vida és canviant a raó 
de   moments, que sent atractius obliguen 
a pensar la realitat de les vivències. El si-
lenci i la pols aixecada pel vent et porten al 
teu interior i te n’adones de la simplicitat 
de la vida en una intensitat provocada pel 
teu entorn. 

Caminar pels temps no marca una línia 
recta amb aturades sempre volgudes, sinó 
obligades per circumstàncies, sovint oca-
sionals, però sempre amb missatges inte-
rioritzats. La irregularitat del temps és la 
regularitat de la vida que et descobreix en 
cada circumstància la capacitat creadora 
propiciada per cada instant. Tancar els ulls 
és la invitació a descobrir la poesia de la 
vida humana.
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Mollet amb Ucraïna 

El dijous, com sempre, jo començava el dia  amb el mòbil a la mà. Llegint les notícies vaig 
quedar en estat de xoc, ja que serien les pitjors de la meva vida.

Era el 24 de febrer, i a les 5 del matí, les ciutats de Kiïv, Khàrkiv, Sumi, Mariúpol, Kherson 
s’havien despertat pels bombardejos. En ple segle XXI, al mateix cor d’Europa, Rússia 
envaeix militarment Ucraïna, la terra veïna que sempre havia considerat germana.

Comença la guerra i Ucraïna comença la seva lluita patriòtica. No és la primera vegada: Al 
llarg de la història els ucraïnesos han portat una lluita permanent per la seva sobirania. Des 
de les hordes dels tàrtars-mongols, passant pels bàrbars moscovites (russos), l’Imperi 
Rus, el Regne polonès i l’Imperi Austrohongarès fins a l’època de l'estalinisme, que es va 
caracteritzar per la repressió sistemàtica de milions d’ucraïnesos, la fam de l’Holodomor, 
les deportacions massives a Sibèria i el GULAG.

Amb la caiguda de l’URSS, es va obrir un nou període a la seva història. Però aviat el 
poble d’Ucraïna va haver de reaccionar davant de la manipulació dels governs corrup-
tes amb protestes generalitzades, fins a provocar la Revolució Taronja, i, posteriorment, 
l’Euromaydan amb la voluntat de vincular-se als valors europeus. En cap moment no s’ha 
rendit, al contrari, cada vegada ressuscita, rebrota amb més força i nova vida, com ara està 
demostrant.

Els ucraïnesos que estem aquí, lluny de casa nostra, vivint i treballant entre vosaltres, no 
podem estar fora en aquesta  guerra contra Rússia. I estem molt orgullosos de tenir-vos al 
nostre costat com aliats en aquesta lluita. Una lluita per poder viure en una societat on es 
respectin els drets humans. 

Volem donar gràcies, a la població de Mollet, ja que des del primer dia ens hem sentit 
acompanyats en les tasques d’ajuda humanitària. Sense dir noms, ja que la llista seria llar-
ga, són molts els molletans que estan compartint amb nosaltres aquest desastre. Moltes 
gràcies a tothom.

natalia izbynska / mollet del vallès

Ajuntament de Mollet ha començat 
les obres de reforma del tram res-
tant del carrer Gaietà Vínzia. Gràcies 
a la primera fase, podem intuir-ne el 

resultat: voreres més amples, menys mobiliari, 
alguns arbres i un carril de circulació per a vehi-
cles; elements propis més propis d'un projecte 
del segle passat. La intenció, apunten des del 
consistori, és donar prioritat al vianant i crear 
passeig continu sense desnivells, però, per des-
gràcia, aquest model de carrer segueix arraco-
nant les persones a les voreres per molt que el 
carrer es talli divendres i caps de setmana.

Una plataforma única i prioritat invertida 
haurien generat un espai de major ús de vi-
anants i dinamització comercial, ja que no 

Vínzia: un projecte del segle XX

L'

VÍCTOR
 MOLINA

Responsable de mobilitat i 
urbanisme de Mollet Opina

caldria anar a creuar en un pas de vianants o 
salvar el desnivell de les vorades encara que 
aquest es redueixi, sobretot per a persones 
amb mobilitat reduïda.

D'altra banda, un projecte del segle XXI 
hauria d'haver contemplat un eix més verd. El 
projecte actual té un resultat molt «dur» i propi 
dels 90. Tota la vegetació es limita a arbres in-
serits en escocells petits i durs, de pedres que 
acaben deixant-se anar. Podria haver-se optat 
per col·locar jardineres amb bancs i haver do-
tat així el carrer de més plantes i seients.

La combinació d'una plataforma única i jar-
dineres podrien haver configurat dues fileres 
on podrien haver-se situat les terrasses, do-
nant així un aspecte molt més organitzat de 
l'espai situant tots els elements de mobiliari 
de manera ordenada i no dispersa. El resultat 
final, malgrat ser una millora evident, quedarà 
lluny d'haver posat realment al dia aquest eix 
tan important de la ciutat i complir aquestes 
voluntats que hi ha des de l'Ajuntament.

quest 2022 celebrem el Dia Inter-
nacional de la Dona Treballadora 
en un marc convuls, encara dins 
d'una crisi sanitària en l'àmbit 

mundial, una crisi mediambiental sense pre-
cedents i, davant d'una maquiavèl·lica guerra 
geopolítica al cor d'Europa. Davant aquesta 
situació incerta, aquest 8 de març comme-
morem guanys que no hem d'oblidar, aconse-
guits per les obreres i sufragistes nord-ameri-
canes davant de l'opressió del patriarcat.

Però, malauradament, hi ha tant per fer i 
tants cims que assolir! Els avenços que ens 
van precedir al segle XIX, a conseqüència de la 
incorporació de la dona al treball remunerat 
tenen encara un terra massa enganxifós. La 
independència econòmica, la reducció de la 
bretxa salarial, el reconeixement professio-
nal, el sostre de vidre, deixa molt camí enca-
ra per conquerir cap al reconeixement de la 
dona com a ésser de ple dret al segle XXI.

Sent conscients de la nostra condició com a 
dones i, davant dels reptes del món, la nostra 
unió ens farà més fortes i ens permetrà conti-
nuar avançant cap a noves polítiques d'igual-
tat, cap a noves fites. Treballant, cadascuna 
de nosaltres, des del nostre àmbit, amb les 
nostres eines. És l'hora de l'empoderament!

Les desigualtats i discriminacions cap a les 
dones estan presents en el dia a dia. No podem 
abaixar la guàrdia, les crisis, la pandèmia, la 
guerra fan revertir les millores aconseguides 
durant segles i les situacions de vulnerabilitat 
que pateixen les dones s'agreugen.

Els sectors més feminitzats del sistema: les 
treballadores de la llar, serveis socials, cures, 
personal sanitari, pateixen de manera impac-

Els drets de les dones com 
a éssers humans al segle XXI

A

CARME
HERRERO

Regidora d’Ara Parets ERC 
i Secretària de Transició 

Ecològica d'ERC Vallès Oriental

tant el sobreesforç i l'extenuació per fer front 
a les situacions d'emergència que la societat 
els hi planteja. Però, paradoxalment, aques-
tes situacions no reverteixen en un major 
reconeixement social.

A Catalunya, un 70% del personal sanitari 
són dones i les tasques domèstiques i les cu-
res no remunerades suposen uns 2.700 euros 
anuals per dona, invisibilitzades pel patriarcat.

Les dones som el col·lectiu que pateix una 
major precarietat laboral. En el conjunt de la 
Unió Europea només un 20% de les dones 
es troben al capdavant de les direccions de 
les empreses i els càrrecs de més rellevància, 
en tots els sectors, continuen sent ocupats 
majoritàriament per homes.

Necessitem polítiques que posin el focus en 
les dones. On les dones prenem el lloc que ens 
hi correspon per formació, per dedicació, per 
treball i per perseverança. Polítiques d'equi-
tat que recullin el treball reproductiu, la con-
ciliació de la vida laboral, personal i familiar, 
en igualtat de condicions amb els homes.

El patriarcat continua darrere del tracta-
ment judicial, polític i mediàtic de casos de 
violacions que posen el focus culpabilitzant 
les dones i no tant sobre els agressors. Els 
plans d'igualtat i els protocols contra l'asset-
jament a les organitzacions de treball han de 
ser les prioritats. Apel·lem a la mobilització 
amb seguretat a favor dels drets de les dones, 
per continuar contribuint a una societat més 
justa i igualitària que faci de la República Ca-
talana una República Feminista de dones i 
homes lliures.

És per això que aquest 8 de març reivindi-
quem i treballem per: Implementar els Plans 
d'Igualtat; Visibilitzar el sostre de vidre; la 
desaparició de la bretxa salarial; Equitat la-
boral i familiar; Dret a decidir sobre el mateix 
cos; Investigació mèdica amb perspectiva de 
gènere; implementació d'espais segurs per a 
les dones víctimes de violències masclistes i 
envers cap a la no cosificació de la dona.

a unes setmanes el conseller 
d’Educació Josep Gonzalez-Cam-
bray anunciava per sorpresa el 
nou calendari escolar per al curs 

2022-2023, amb l’avançament de l’inici al 
dia 5 de setembre per infantil i primària i al 
dia 7 per a la secundària. Tota la comunitat 
educativa ha coincidit en dir que, més enllà 
de la mesura en si, no és de rebut la manca de 
transparència i de comunicació i diàleg amb 
tots els diferents actors del sector de l’edu-
cació a l’hora de prendre aquestes mesures.   

Des de Mollet en Comú pensem que des-
prés d’aquest temps de pandèmia que hem 
tingut, amb totes les dificultats que això ha 
provocat a professorat, famílies, administra-
ció educativa, alumnat, etc., necessitem un 
temps de recuperació del diàleg per poder 
dur a terme els canvis que l’educació del segle 
XXI requereix. 

La mesa sectorial a Educació representa el 
lloc on s’han de negociar totes aquelles qües-
tions que afecten a la comunitat educativa. 
En aquesta mesa els representants dels tre-
balladors i treballadores de l’educació, han 
de tenir l’oportunitat de negociar i incidir 
en aquelles decisions que són de calat i que 
repercuteixin en tots els col·lectius implicats. 
Malauradament, portem un mesos en què el 
departament i el seu màxim responsable, el 
conseller Gonzalez-Cambray, han donat l’es-
quena a aquesta representació i estan pre-

El Departament d'Educació 
ha de tornar al diàleg

F

GABRIEL
ESPINOSA

Regidor de Mollet en Comú

nent les decisions de manera unilateral. 
Ara els sindicats de manera unitària han 

convocat cinc dies de vaga (15,16,17,29 i 30 
de març) per protestar per aquesta manca 
de diàleg i aquesta forma poc democràtica de 
prendre unes mesures molt importants que 
afecten a tota la comunitat. Però no només 
això, aquesta aturada també vol reivindicar 
moltes altres qüestions que  s’estan dema-
nant des de fa més de deu anys quan van co-
mençar les retallades. 

Algunes d’aquestes demandes són: inver-
sió del 6% del PIB per educació com a mínim, 
restabliment de l’horari lectiu anterior a les 
retallades per a tot el personal d’aplicació al 

curs 2022-2023, cap tancament de grups a 
la pública, increment del personal d’atenció 
directa a l’alumnat, recuperació del poder 
adquisitiu perdut, una FP pública i de quali-
tat, la retirada de l’ordre de calendari escolar, 
el no al nou currículum, l’estabilització real 
del personal interí i pacte d’estabilitat, l’as-
sumpció de responsabilitat del Departament 
en la defensa de la immersió lingüística i co-
bertura legal de tot el personal dels centres.

Des de Mollet en Comú reclamem una tor-
nada real al diàleg amb els agents socials i 
cap més presa de decisions de manera uni-
lateral menystenint tota la comunitat edu-
cativa.

Des de Mollet en Comú reclamem

una tornada real al diàleg i cap 

més presa de decisions unilateral

menystenint la comunitat educativa
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El Club Bàsquet, quart classificatEl CF Parets, a 11 punts del líder
El sènior femení del Club Bàsquet Parets 

ocupa el quart lloc del grup 1 de la Tercera 

Catalana, amb 11 victòries. L'equip paretà 

visitarà dissabte la pista del Joventut de 

Badalona B.

El CF Parets està a 11 punts de l'ascens, que ocupa al primer 

lloc la Montanyesa. L'equip paretà ha sumat una ratxa negativa 

de resultats amb quatre derrotes en cinc partits, que el fa 

baixar fins a la setena posició amb 28 punts. Diumenge, rebrà el 

Banyoles (12h), quart per la cua amb 23 punts. 

PARETS. El sènior masculí de 

l'Handbol Parets va directe cap a 

la fase pel títol perquè després de 

15 jornades disputades encara no 

coneix la derrota amb 13 triomfs 

i 2 empats. De fet, l'equip dirigit 

per Josep Manel Herrero és l'únic 

conjunt dels dos grups de la Pri-

mera Catalana que encara no ha 

perdut cap partit. 

El Parets és líder del grup A de 

la Primera Catalana, amb 28 punts, 

quan falten tres jornades per aca-

bar la fase regular. Els quatre pri-

mers classificats dels dos grups 

passaran a la fase pel títol per dis-

putar-se les tres posicions d'ascens 

a la Lliga Catalana. "A l'inici de la 

temporada l'objectiu era salvar 

la categoria, però vist els resul-

tats crec que tenim la possibili-

tat de jugar la fase d'ascens, que 

és ara el nostre objectiu", explica 

el president de l'Handbol Parets, 

Edgar Serra, que es mostra pru-

dent, tot i liderar el millor equip 

de la Primera Catalana. "Si fa un 

any ens diuen que estaríem en 

aquesta situació, no ens ho ha-

guéssim cregut. Tot i que Josep 

Manel és un entrenador que mo-

HANDBOL | Primera Catalana ELS DE JOSEP MANEL HERRERO SÓN LÍDERS AMB 13 TRIOMFS I 2 EMPATS

tiva molt l'àmplia plantilla i que 

fan tres dies d'entrenament per 

setmana, treballen moltíssim 

per treure els resultats", admet 

el president.   

La diferència del Parets amb el 

cinquè classificat, el Sants, és de 

nou punts, però encara el passi a 

la fase pel títol no és matemàtic 

perquè els paretans tenen dos 

partits ajornats i els barcelonins, 

tres. A l'avantpenúltima jornada, 

el Parets visitarà la pista del Sants 

amb l'objectiu de fer una passa 

més per a la fase pel títol. "Si gua-

nyem a Sants, encara no serà 

matemàtic el passi a la fase pel 

títol pels partits ajornats que 

CELEBRACIÓ  La plantilla es mostra contenta pel triomf en un partit

CH PARETS

tenim. Tot i que, ho tindrem 

més a prop", assegura el presi-

dent del club paretà.

Una pancarta per la igualtat
Durant tot el mes de març, el CH 

Parets mostrarà en tots els partits 

que es juguin al Pavelló Municipal 

Joaquim Rodríguez una pancarta 

amb el missatge, La igualtat s'en-

trena cada dia. D'aquesta manera, 

el club paretà se suma als actes de 

reivindicació pel 8 de març, Dia In-

ternacional de les Dones. 

Un cop acabat el mes de març, 

aquesta pancarta se situarà al pa-

velló municipal de forma perma-

ment.  jl.r.b.

L'imbatut Handbol Parets  
té la fase d'ascens a tocar 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  PERD CONTRA EL SANTA COLOMA

PARETS. El FS Parets està fora dels 

llocs d'ascens després de perdre 

contra el Ràpid Santa Coloma, per 

4 a 3. L'equip dirigit per José Ma-

nuel Ibáñez cau a la tercera posi-

ció i trenca una dinàmica de vuit 

victòries seguides, que li havien 

catapultat fins al segon lloc del 

grup 1 de la Divisió d'Honor Cata-

lana, és a dir, a ocupar una de les 

El FS Parets és tercer 
i surt dels llocs d'ascens

dues places per l'ascens a la Ter-

cera Nacional.

Aquest cap de setmana l'equip 

paretà tindrà un altre compromís 

exigent contra l'Spall Ciutat de 

Mataró, que és quart classificat 

amb 36 punts. El Parets ocupa el 

tercer lloc amb 37 punts, empatat 

amb el segon, el Ràpid Santa Colo-

ma.  

SANTS - CH PARETS 

Diumenge, 13 - 17 h Barcelona

FUTBOL | Formació  SE CELEBRA UN TORNEIG INTERNACIONAL
AJUNTAMENT PARETS / SILVIA FERRAN 

El Barça i la Grama, campions
Els equips alevins del FC Barcelona i de la Fundació Grama han estat 
els campions de l'edició de Parets del Torneig International Promises 
Montseny Cup, que va tenir lloc el cap de setmana del 26 i 27 de febrer. El 
Camp Municipal Josep Seguer va ser la seu dels equips alevins, passant 
pel municipi destacats clubs com el FC Barcelona, l’Osasuna, la Fundació 
Grama o la Damm, entre d'altres.
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet no tra-

vessa la millor ratxa de la temporada des-

prés d'encadenar quatre derrotes. L'equip 

molletà va perdre dimecres en la seva vi-

sita a la pista del Benicarló, per 73 a 66. 

L'equip dirigit per Josep Maria Marsà va 

ser millor al primer quart (18-21), però 

al descans ja es va veure superat amb un 

parcial demolidor pels locals, de 21 a 12, 

que deixava l'electrònic, 39 a 33. Al ter-

cer període, novament el Benicarló va ser 

millor i es va plantar en l'últim quart amb 

un avantatge més gran, 60 a 46. En l'últim 

període el Mollet va maquillar, lleument, 

el resultat i va perdre per 13 punts de di-

ferència. Yeikson Montero va ser el màxim 

anotador molletà, amb 16 punts. 

Ocupa el 6è lloc
Tot i la derrota, el Mollet ocupa el 6è 

lloc, amb 11 triomfs, empatat amb el 7è, 

el Cartagena. L'equip molletà no guanya 

des del del passat 12 de febrer quan va 

BÀSQUET | Leb Plata  PERDIA DIMECRES A LA PISTA DEL BENICARLÓ, 73 A 66

Quarta derrota seguida 
del Recanvis Gaudí 

imposar-se, amb rotunditat i amb un dels 

millors partits de la temporada, contra el 

València, per 92 a 69. Des d'aleshores, ha 

encadenat quatre derrotes, dues d'elles 

ajustades a la pista del Real Canoe (86-83) 

i a casa contra La Roda (70-71), just el cap 

de setmana passat. L'altra derrota va ser 

contra el líder, el Sant Antoni Eivissa (76-

95), en un duel ajornat que es va jugar la 

setmana passada. 

A cinc jornades del final
Quan falten cinc jornades per acabar la 

fase regular, l'equip de Marsà està a qua-

tre derrotes dels llocs de descens directe 

i de promoció per la permanència perquè 

es dona la circumstància que des del pe-

núltim fins al quart per la cua empaten a 7 

victòries –Alginet, Madrid i Gran Canaria–. 

El pròxim duel dels molletans serà la prò-

xima setmana al Plana Lledó, precisament, 

contra un rival directe per la salvació, el 

Zentro Basket Madrid.  jl.r.b.

MOLLET. El Mollet HC masculí ha iniciat la 

fase d'ascens amb una victòria i un empat, 

que permet sumar a l'equip d'Eloi Gaspar 

quatre dels primers sis punts en joc. El 

sènior masculí, que té com a objectiu la 

lluita per l'ascens, ocupa el 5è lloc, amb 11 

punts, empatat amb el quart, el Castellar; 

a un punt del tercer, el Cubelles; a quatre, 

del segon, el Cerdanyola; i a sis, del líder, 

el Barberà. 

El primer partit de la fase d'ascens va 

tenir lloc el dijous passat, en un duel que 

s'havia ajornat el cap de setmana. El Mo-

llet HC va imposar-se contra el Cubelles, 

per 6 a 4; i dissabte va empatar a la pista 

del Barberà, 2 a 2. Els dos resultats són de 

mèrit contra conjunts de la part alta de la 

fase d'ascens, que són rivals directes en 

les primeres places. 

L'equip molletà rebrà diumenge el Sent-

menat, que és el cuer de la fase d'ascens 

amb set punts i ve de perdre contra el Cer-

danyola (1-5). El duel tindrà lloc al Riera 

Seca, a les 12.30 h.  

El Mollet HC, a bon ritme 

en l'inici de la fase d'ascens 

HOQUEI | Segona Catalana  SUMA 4 PUNTS EN ELS DOS PRIMERS PARTITS

PARETS. La 36a edició del torneig mític 

de les 24 hores de Futbol Sala, de Parets, 

tornarà a disputar-se després de dos anys 

sense fer-ho per la Covid-19. L'agrupació 

local de Parets x la República Junts ha con-

firmat que enguany es tornarà a celebrar 

el campionat, amb un total de 16 equips 

participants. 

El torneig va estar a punt de disputar-se 

l'any passat, però finalment es va decidir 

aplaçar-lo un any més. "Aquest any, l'or-

ganització al sencer les volia celebrar 

ja perquè veiem que és possible, vist la 

situació pandèmica que tenim. Ja hem 

parlat amb la gran majoria dels equips 

mítics, i la resposta ha estat molt positi-

va", explica un dels responsables del cam-

pionat, Xavier Ribas, que adverteix, que si 

hi ha més de 16 equips inscrits, "s'haurà 

de tornar a fer el sorteig".  jl.r.b.

Les 24 Hores de Futbol Sala se 

celebraran el 16 i 17 de juliol 

FUTBOL SALA EL MÍTIC TORNEIG TORNARÀ A TENIR UN LÍMIT DE 16 EQUIPS
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MITJA MONTORNÈS
MONTORNÈS. Les inscripcions a 

la 27a edició de la Mitja Montor-

nès-Montmeló-Vilanova-La Roca 

van a ritme de rècord. En tan sols 

un mes, des que es va obrir el 

període d'inscripcions, l'organit-

zació ja suma 1.200 dorsals entre 

les curses de 21 i 6 km, i només li 

queden uns 300, per arribar al lí-

mit de participants. Segons avan-

ça l'organització, la Mitja Montor-

nès del 2022 s'ha planificat per a 

un màxim de 1.500 participants i 

en cap cas s'augmentarà el nom-

bre de dorsals disponibles. 

Corre per la igualtat
Un any més la Mitja Montornès 

promou el grup d'entrenament 

per preparar la cursa de 6 km, 

Corre per la igualtat. El programa 

d'entrenament té com a objectiu 

iniciar a la ciutadania els hàbits 

esportius, fent especial incidèn-

cia en la igualtat de gènere. En-

guany, ja hi ha més d'una trentena 

de participants.  jl.r.b.

ATLETISME | Cursa popular  MÉS D'UNA TRENTENA DE PARTICIPANTS AL 'CORRE PER LA IGUALTAT'

La Mitja Montornès supera 
els 1.200 inscrits en un mes

MONTORNÈS. La Mitja i Henkel, 

com a patrocinador principal de 

la cursa popular, han renovat el 

seu compromís de sostenibilitat 

social i mediambiental amb el ter-

ritori. Aquest compromís social 

renovat implica que per cada ins-

crit a la Mitja 2022 i la cursa curta 

de 6 km, Henkel donarà 1 euro a 

la Creu Roja de Granollers. A més, 

l'empresa amb seu a Montornès 

també donarà 1 euro per cada fo-

tografia que els corredors s'hi fa-

sin a la carpa del Movimiento Piu, 

que estarà ubicada al costat del 

pavelló esportiu el dia de la cur-

sa. Segons informa l'organització, 

Creu Roja Granollers  destinarà la 

recaptació a programes socials a 

la comarca.

D'altra banda, la Mitja Mon-

tornès col·labora amb diverses 

causes socials i solidàries del ter-

ritori, des de la visualització d’ac-

cions per donar a conèixer malal-

ties minoritàries fins a programes 

esportius per col·lectius en risc 

d’exclusió.  

Solidaritat

Per cada inscrit, 
Henkel donarà 1 € 
per a la Creu Roja

MONTORNÈS. La Mitja proposa 

dues activitats obertes a la ciu-

tadania vinculades amb el medi 

ambient. Per una banda, es farà 

una visita guiada a l’Estació Depu-

radora d’Aigües Residuals (EDAR) 

i l’Urban River Lab de Montornès, 

un exemple de com protegir i re-

cuperar l’entorn, reaprofitant els 

recursos i aprenent com millo-

rar la gestió de l’aigua. La visita, 

amb la col·laboració del Consorci 

Besòs Tordera i la fundació RI-

VUS, tindrà lloc el 19 de març al 

matí i forma part de les activitats 

amb motiu del Dia Internacional 

de l’Aigua 2022.

L'altra activitat serà el 3 d’abril i 

l'organització proposa una activi-

tat de neteja de l’entorn de la Mitja, 

amb el riu Mogent com a principal 

protagonista, amb la col·laboració 

de l’Associació Montornès Animal, 

l’Ajuntament de Montornès i l’Edi-

torial Alpina. Les inscripcions, que 

són gratuïtes, s'han de fer al correu 

electrònic de la cursa popular (mit-

ja@atletismemontornes.es).  

Medi ambient

Una visita guiada 
a l'EDAR i la neteja 
del riu Mogent

Servei de llebres amb Corredors.cat
L'associació de Corredors.cat tornarà a oferir el servei de llebres a la Mitja 
Montornès. El grup de corredors és un habitual de les curses populars amb 
l'objectiu de guiar als atletes populars a superar les seves metes o complir 
els seus objectius. Les llebres de Corredors.cat són fàcilment identificables 
pel color taronja de la seva vestimenta i perquè porten sobre la seva 
espatlla el temps amb el que volen superar els 21 km. La previsió és marcar 
el temps des d'1 hora i 30 minuts fins a les 2 hores.  
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PARETS. Joan Sala Vila ha tret a la 
llum aquest febrer un nou llibre, en 
aquesta ocasió de pensament polí-
tic, publicat novament per l'edito-
rial Forment, amb qui l'autor hi va 
treballar en el seu darrer poemari 
autobiogràfic –Camins d'infantesa 

d'un nen de pagès (2020)–. Demo-

cràcia. Un procés històric de llibertat 

és "la meva petita aportació a la 

democràcia com el model de lli-

bertat per a la convivència dels 

pobles", diu l'autor vinculat a Pa-
rets, entre d'altres com a membre 
de l'entitat local Niu d'Art Poètic.

Sala Vila va néixer el 1929 a 
una masia d'Hostalets de Bale-

nyà, però fa dècades que viu a 
Granollers, on es va traslladar per 
motius laborals. De fet, va exercir 
40 anys de professor, primer a Vi-
lanova i la Geltrú, Puigcerdà, Bar-
celona, i finalment a Granollers. A 
banda d'una extensa creació com a 
escriptor, Sala Vila ha estat també 
divulgador cultural i, entre altres 
iniciatives, va ser promotor de la 
Festa de les Lletres Catalanes del 
Vallès Oriental d'Òmnium.

En la seva etapa d'estudiant, va 
iniciar-se en la poesia i va partici-
par en els Jocs Florals de Barcelo-
na. Però va ser des de la seva jubila-
ció quan ha estat més prolífic, amb 

poemaris com Els quatre daus de la 

vida, Còctel de l'avi i Estones amb 

el meu silenci, il·lustrat amb pin-
tures de Lluís Estopiñan, nascut a 
Mollet. Entre la seva obra, també hi 
ha assajos com aquesta Democrà-

cia, "un text de filosofia política. 

Em refereixo a la política de la 

bona, als assumptes de la ciutat, 

la polis en què vivim", explica ell 
mateix. Com indica en el llibre, el 
volum pretén convidar al diàleg 
obert i "profund amb respecte, 

mai amb crispació". Sala Vila vol 
allunyar-se de "prismes ideolò-

gics cada dia més tòpics i més 

allunyats de la realitat", diu i, 

MOLLET / SANT FOST. L’escriptor mo-
lletà Josep Masats (Sant Fost, 1954) 
ha publicat recentment un nou lli-
bre de haikus, El melic del Buda, que 
presentarà la setmana de Sant Jordi 
al Casal Cultural, concretament el 
20 d'abril i que compta a portada 
amb una carta del tarot dissenyada 
pel pintor Josep Cuní, mort recent-
ment a 96 anys i qui va viure a Mo-
llet durant 27 anys.

Nit de lluna aiguada, / trisca un 

cargolí, s'enfila / pel melic del Buda. 
Així arrenca el primer poema del 
llibre, que dona nom a aquesta obra 
formada per quatre apartats, un per 
cada estació de l'any.

Els paisatges són ben presents al 

llibre. Alguns sense desvetllar-ne la 
ubicació o sense suficients referèn-
cies per esbrinar-la, i d'altres molt 
més concrets, com el que ha escrit 
adreçat al que considera que és "el 

millor poble del món": Sol ixent, 

Sant Fost, / la noguera en tela roja / 

claredat del foc.
No s'avesa a explicar què vol ex-

pressar amb els diferents textos 
impresos, "perquè els poemes 

són de la persona que els llegeix". 
Amb tot, reconeix que, en ser tan 
curts, "s'han de llegir potser dues 

o tres vegades i pensar una mica. 

N'hi ha que t'entren fàcilment i 

d'altres no tant".
D'altra banda, Masats apunta que 

aquesta obra es podria comparar 
amb "un dietari molt breu o un 

dietari de fragments dels més 

breus que es poden escriure en 

poesia".

Fet durant la Covid
Ja és un clàssic de les publicacions 
postpandèmiques, però Masats 
també admet que el confinament ha 
estat clau perquè aquest llibre vegi 
la llum. De fet, arrel de la pandèmia 
va estar ordenant poemes que for-
maran fins a tres llibres diferents 
que preveu publicar en els pròxims 
anys. "Són llibres que es treba-

llen tota la vida, amb algunes co-

ses escrites des de fa vint anys i 

El pensament polític al centre 

de la darrera obra de Sala Vila

L'AUTOR CONVIDA A REFLEXIONAR SOBRE TEMES DE CIUTAT AL VOLUM ANOMENAT 'DEMOCRÀCIA. UN PROCÉS HISTÒRIC DE LLIBERTAT'

JOAN SALA VILA

ARXIU

'El melic del Buda', nou llibre 

de haikus de Josep Masats

LITERATURA EL POEMARI DE MASATS, QUE ES PRESENTARÀ EL 20 D'ABRIL AL CASAL CULTURAL, BEN BÉ ES PODRIA DEFINIR COM UN DIETARI DE FRAGMENTS 

per això, "no intenta imposar cap 

dogma ni pretén convèncer-nos 

de res", indica Xavier Guillamet 
al pròleg. Algunes de les idees del 
llibre s'apunten en les col·laboraci-
ons com a articulista a Som.  

d'altres d'escrites fa tres anys", 
diu l'autor, qui explica que qualse-
vol lloc i moment és ideal per ins-
pirar-se i per això sempre porta un 
paper i un llapis o una ploma, o una 
targeteta per escriure. Alhora, asse-

gura que l'inconscient també hi juga 
un paper important. "També hi ha 

qui diu: 'El primer vers te'l dicten 

els déus; els altres, l'esforç, el tre-

ball, la tècnica i moltes hores'", 
apunta Masats.    SERGIO CARRILLO

CULTURA

Cinema en francès a Mollet'Gran Torino', al cinema del Casal Cultural L'Escola O�icial d'Idiomes Mollet farà al 
Mercat Vell la primera Setmana del Cinema 
en Francès a Mollet. Serà dimecres, amb Au 

revoir les enfants, i dijous, amb Adieu les cons. 
Totes dues funcions arrencaran a les 17.30 h.

El Casal Cultural projectarà aquest divendres (21 h) el llargmetratge 
Gran Torino, dirigit i protagonitzat per Clint Eastwood, qui 
interpreta un veterà de la guerra de Corea a qui li costa feina 
assimilar els canvis –especialment l'arribada d'immigrants 
asiàtics–. Les circumstàncies el faran replantejar les seves idees.

JOSEP MASATS  A casa, amb el seu darrer llibre, 'El melic del Buda'

S.C.

MOLLET. La botiga Abacus ofereix 
aquest dissabte al matí un taller 
gratuït en què els participants po-
dran fabricar el seu propi slime. 
Serà de 12 a 13 h i cal inscripció 
prèvia. L’Slime és molt beneficiós, 
especialment per als més petits. 
Manipular slime els pot ajudar a 
adquirir agilitat i destresa amb els 
dits, a millorar la motricitat fina i a 
estimular la imaginació i la creativi-
tat. Però l'slime també és beneficiós per als adults. Introduir les mans en 
aquest producte s’ha associat direc-
tament amb un fenomen conegut 
com a ASMR o resposta sensorial 
meridiana autònoma: un mètode 
de relaxació sensorial conegut com 
a orgasme cerebral i que sovint va 
acompanyat d’un formigueig al cap 
com a resposta del cos humà. 

Taller gratuït 

d'slime a la botiga 

Abacus de Mollet
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La història del mural de la Tipel, 

icona del pop-art, en un llibre

PARETS. L'historiador de l'art Car-

les Toribio va presentar el passat 

25 de febrer La fàbrica pintada 

d’Arranz-Bravo i Bartolozzi, el dot-

zè volum de la col·lecció d'Estudis 

Locals de l'Ajuntament de Parets, 

dedicat a una de les obres més va-

luoses i rellevants del municipi.

L'autor paretà explicava, sobre 

l'escenari d'un teatre de Can Rajo-

ler molt concorregut, com aquesta 

pintura va sorgir "d'una bogeria 

d'ambdós artistes amb l'Isidor 

Prenafeta", qui n'era el propietari 

de la fàbrica aleshores.

Toribio –actual president del Cen-

tre d'Estudis Locals Parietes– es va 

estrenar a la revista el 2013 precisa-

ment amb un article sobre les pintu-

res de la Tipel, que, de fet, també n'il-

lustraven la portada. Sis anys més, 

i arran de l'encàrrec del consistori, 

va reprendre aquell primer treball

–anomenat L’obra Pop de Parets: “La 

fàbrica insòlita”– convertint-lo en 

un estudi que repassa el context que 

ha transcorregut al voltant d'aques-

ta "icona de la història de l'art ca-

talà", així com les pròpies pintures.

El context històric, a les acaballes 

del franquisme, gairebé impedeix 

que avui encara es pugui gaudir 

de la majestuosa obra, una de les 

primeres de l'estil que es podien 

gaudir a l'estat, segons va desta-

car Toribio. La família Prenafeta i 

els artistes ja van témer que l'obra 

no agradés el govern dictatorial: 

"Compte, que aquestes pintures 

ens portaran a la presó", parafra-

sejava l'historiador de l'art. Malgrat 

que ningú va acabar a la presó per 

les pintures, l'abril del 71 sí que hi 

va haver una denúncia per part del 

Ministeri d'Obres Públiques del rè-

gim franquista, que deia que en vuit 

dies les pintures havien de desapa-

rèixer, "perquè és un perill per 

als conductors", una amenaça que 

afortunadament no va fructificar. 

"Si l'abril del 71 ja hi havia gent 

que havia parlat d'aquesta fà-

brica pintada, aquesta denúncia 

li va donar una potència encara 

més bèstia perquè fos reconegu-

da a nivell català i europeu", va 

dir Toribio.

Posar-la al lloc corresponent
El volum, escrit en català però tra-

duït també al castellà i a l'anglès, 

servirà per "col·locar la fàbrica 

pintada al lloc que li toca", se-

gons l'autor del llibre, qui destaca-

va que encara que a Parets, a prio-

ri, no hi hagi un museu, "en tenim 

un a cel obert, que és la Tipel".

D'altra banda, està previst 

presentar aquest mes de març 

l'avantprojecte de la passera que 

permetrà veure les pintures a peu 

i, a més, l'Ajuntament ha iniciat les 

primeres gestions perquè el mu-

ral sigui declarat bé cultural d'in-

terès nacional.    sergio carrillo

PATRIMONI  TORIBIO RELATA LA HISTÒRIA I EL CONTEXT DE LA PRINCIPAL OBRA D'ART DE PARETS

s.c.

CARLES TORIBIO  L'historiador de l'art, amb el llibre, davant de la Tipel

"La denúncia li va donar una
potència encara més bèstia

perquè fos reconeguda a
nivell català i europeu"

L’expert responL’expert respon

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

El feminisme 
del 10 de març 
(i el de l’11, el 12...)
El 8 de març de 2018, i a l’es-
tela del ressò mundial assolit 
pel moviment ‘Me Too’ de de-
núncia de l’assetjament sexu-
al, es va celebrar per prime-
ra vegada la vaga feminista 
coincidint amb la celebració 
del Dia Internacional de la 
Dona Treballadora. De llavors 
ençà, cada 8 de març esdevé 
l’ocasió de treure al carrer la 
veu de milions de dones ar-
reu del món per intentar es-
berlar amb contundència el 
silenci còmplice al voltant de 
la pervivència de les múlti-
ples formes de discriminació 
per raó de gènere que conti-
nuen afectant les dones. Però 
més enllà d’aquest moment 
de paroxisme, quan la fulla 
del dia 8 cau del calendari, 
la necessitat de mobilització 
i lluita es manté inalterada 
perquè tot i els evidents i 
significatius avenços en ma-
tèria d’igualtat dels darrers 
anys la velocitat dels canvis 
no s’adiuen amb la urgència 
de la necessitat. Perquè d’allò 
que parlem és del fet que la 
meitat de la població viu en 
situació de greuge i que, tal i 
com esmenta la famosa cita, 
la idea que les dones són per-
sones i que entre persones 
només pot existir igualtat de 
drets continua sent radical. 
Estranyament radical.  

A dia d’avui, la igualtat és apa-
rença. Les normes poden ser 
neutres però els seus efectes 
no ho són i precarietat és una 
paraula de gènere femení 
no tan sols en termes gra-
maticals. La bretxa salarial 
continua situada per sobre 
d’un intolerable 20%, afectant 
també les futures pensions. 
El vidre és un material que 
hauria de ser fràgil, però que 
sembla impossible de tren-
car quan d’allò que parlem 

és dels sostres de vidre que 
limiten els horitzons profes-
sionals. El pes de les tasques 
domèstiques i, sobretot, de 
l’esforç relacionat amb la 
cura de les persones (grans i 
petites) continua sense redis-
tribuir-se en termes d’equitat 
i recau de forma aclaparado-
ra sobre les dones que són, 
precisament com a conse-
qüència d’aquest pes, les que 
continuen sacrificant salari i 
temps de treball. Les dones 
continuen sent assassina-
des per motivacions exclu-
sivament masclistes i tot i el 
desplegament normatiu dels 
darrers anys, la protecció ar-
riba tard o no ho fa mai en 
molts casos en què existien 
denúncies prèvies. Situació 
que encara s’agreuja més 
quan constatem, tal i com 
fan nombrosos estudis, que 
entre les noves generacions 
no tan sols perviuen aquest 
tipus de conductes violentes 
sinó que, fins i tot, en algunes 
de les seves manifestacions 
s’agreugen i n’augmenta la 
tolerància. I no, no és una 
forma de violència. Són vi-
olències, en dolorós plural. 
Violència física, psicològica i 
sexual; violència simbòlica i 
cultural; violència econòmica 
i laboral. Violència que, com 
succeeix amb «precarietat» 
també és una paraula de gè-
nere femení. 

Com també ho són valentia 
i esperança. Dues de les co-
ses absolutament necessàri-
es per mantenir la voluntat 
de canviar un sistema injust 
i transformar en profunditat 
una realitat que condemna 
la meitat de la població a 
ostentar la categoria de ciu-
tadanes de segona. I avui, 10 
de març, és un gran moment 
per recordar-ho

dissabte 12

diumenge 13

divendres 11

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

Cel molt tapat de núvols 

ja des de primera hora, 

núvols que aniran sent més 

importants amb el pas de 

les hores i acabaran donant 

ruixats a la tarda.

Ruixats freqüents de mati-

nada, que es prolongaran 

al llarg del matí i fins a 

migdia. Les temperatures 

continuaran baixant.

Els núvols continuaran tot 

el dia, amb alguna esto-

na de sol, i seran menys 

importants que ahir. Puja 

la temperatura.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 3 18ºC 7ºC 13ºC - 29 km/h SSW

DIVENDRES, 4 17ºC 6ºC 14ºC - 26 km/h SE

DISSABTE, 5 16ºC 8ºC 13ºC - 32 km/h SW

DIUMENGE, 6 11ºC 8ºC 10ºC 3,2 18 km/h W

DILLUNS, 7 13ºC 9ºC 12ºC - 19 km/h ESE

DIMARTS, 8 11ºC 5ºC 10ºC 3,6 11 km/h ESE

DIMECRES, 9 16ºC 7ºC 12ºC 0,2 21 km/h SE

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

La pallassa Pepa Plana porta a 
Can Gomà 'Veus que no veus'

MOLLET. El teatre municipal Can Gomà acull 

aquest dissabte 12 de març, a les 21 h, l'obra  

Veus que no veus, de la companyia Pepa Pla-

na. L'espectacle presenta la versió femenina 

de les anomenades entrades clàssiques, és a 

dir, els números que inicien un espectacle o 

enllacen escenes.

Les protagonistes són dues pallasses, 

l'Augusta, interpretada per la Pepa Plana, i 

la pallassa blanca, la Clara del Ruste. Un es-

pectacle que s'endinsa en la reflexió de com 

canvien i quin significat tenen aquestes en-

trades clàssiques quan són dues pallasses en 

comptes de dos pallassos els protagonistes. 

Per altra banda, Aladdin # Thepopmusical 

és un altre dels espectacles que es podrà veu-

re  a Can Gomà, diumenge a les 12 h.  L'obra, 

adreçada a un públic familiar, explica les 

aventures de l'Aladdin, un dels components 

d'un grup musical qui gràcies a una llàntia 

màgica i el geni que la custòdia intentarà fer 

realitat el seu somni, guanyar un concurs, on 

els vencedors reben com a premi una gira i 

l'enregistrament del seu primer disc.

'Carla', a la Sala Fiveller
També diumenge 13, però en aquest cas a la 

sala Fiveller, arriba l'obra teatral Carla. Es 

tracta d'una versió lliure de la pel·lícula The 

Party de Sally Potter, dirigida per Francesc 

Amaro i a càrrec de Kadiram Teatre. L'obra 

començarà a les 18 h. 

ARTS ESCÈNIQUES  DIUMENGE SERÀ EL TORN D''ALADDIN #THEPOPMUSICAL'

DUES PALLASSES Pepa Plana interpreta a l'Augusta (esquerra) i Clara de Ruste, la pallasa blanca

pepa plana
PARETS. Acabat d'aterrar de Las Vegas, Jan-

dro -l'excol·laborador i guionista del pro-

grama El Hormiguero d'Antena 3- arriba a 

Can Rajoler per a realitzar un espectacle de 

màgia còmica amb els seus millors núme-

ros amb els quals ha aconseguit impactar a 

estrelles del cinema i la televisió com Tom 

Cruise, Will Smith i Russel Crowe.

Jandro, qui  és Campió d'Espanya de Mà-

gia Còmica, es caracteritza per realitzar 

efectes propis de gran impacte amanits amb 

un humor molt característic i inimitable. 

El mag a més és el flamant guanyador del 

prestigiós premi Fool us i és l'únic mag espa-

nyol que ha rebut aquest guardó  en 3 ocasi-

ons i de manera consecutiva. 

L'espectacle de màgia Mágia de salón tin-

drà lloc aquest dissabte, 12 de març, a les 

22.30 h. 

Teatre infantil
A banda d'aquesta proposta adreçada a tota 

la família, aquest cap de setmana a Parets 

també hi ha programada una obra teatral 

per als més menuts. 

Es tracta de Chef Nature -de la companyia 

Markeliñe-, una obra ambientada en un 

restaurant a l'aire lliure i amb un hort pro-

pi, on la clientela que els visita deixarà de 

Tàndem de màgia i humor a 
Can Rajoler amb el mag Jandro

EL TEATRE ACOLLIRÀ DIUMENGE, A LES 18 H, L'OBRA INFANTIL 'CHEF NATURE'

'Sinergies', tret de sortida al 8-M
MOLLET. Divendres s'inaugurava a La Ma-

rineta l'exposició Sinergies, a càrrec de 

l'associació CREA i que, com és habitual, va 

suposar un dels trets de sortida per al pro-

grama d'activitats del 8 de març a Mollet. Es 

podrà visitar fins al 28 de març.

Mari Carmen Pérez, presidenta de CREA, 

explicava en l'acte que el nom escollit per 

a la mostra és també un reflex d'allò que és 

l'entitat, reivindicant que amb el conjunt de 

les diferents artistes –en aquest cas, nou– 

sumen per fer les exposicions. "Individual-

ment, no tindria sentit", afegeix.

El conjunt artístic està format una desena 

de peces amb estils i disciplines ben diverses 

que passen tant per l'escultura –sent-ne la 

ceràmica predominant– com per la pintura.

Nou aparador al Museu Abelló
Per altra banda, el Museu Abelló inaugura 

aquest divendres 11, a les 19 h, el nou apa-

rador Confidències de l’hora del te. 

ART  LA MOSTRA DE CREA ES PODRÀ VISITAR A LA MARINETA FINS AL 28 DE MARÇ

A LA MARINETA Una de les peces de l'exposició del col·lectiu CREA

s.c.

arxiu

EL MAG JANDRO 

banda els dispositius mòbils, els portàtils i 

les tauletes, per connectar de nou amb la na-

turalesa. Tot un menú degustació on el xef 

promet sorprendre els comensals amb un 

menú màgic, terapèutic i molt divertit.

 L'espectacle infantil, organitzat per Ria-

lles Parets, està recomanat per a majors de 5 

anys i es podrà veure diumenge 13 de març, 

a les 18 h, al teatre Can Rajoler. 
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