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EN PORTADA

BAIX VALLÈS. Una de les dades que 
més diferencien el Vallès Orien-
tal d'altres territoris de l'entorn 
metropolità és que la transmissió 
lingüística del català intergenera-
cional és molt més alta que en el 
conjunt. És a dir, que les persones 
que usen el català amb els seus 
fills, però que amb la seva mare  
parlen  castellà  –i en alguns ca-
sos alguna altra llengua– són més 
habituals que en altres zones de  
Barcelona i l'entorn. De fet, la di-
ferència és de 10 punts. 

Aquesta és una de les dades de 
l'enquesta d'usos lingüístics de 
2018, elaborada per la Direcció 
General de Política Lingüística 
de la Generalitat amb l'Idescat. 
Aquesta és la quarta edició de 
l'enquesta, que s'elabora cada 5 
anys  i que, aquesta darrera oca-
sió, ha  ampliat la mostra de 7.500 
a 9.000 persones. La subdirectora 
del departament, Marta Xirinachs, 
explica com això ha permès tenir 
més representativitat de l'àmbit  
metropolità i dades específiques 
de la comarca. 

Pel que fa al coneixement del 
català, les xifres també són supe-
riors a les del conjunt de l'àmbit 
metropolità. "Els indicadors són 

els més alts dels territoris me-

tropolitans i el percentatge de 

persones que el saben parlar 

s'assimilia al de llocs com el 

camp de Tarragona i el Pene-

dès", detalla la sociòloga Anna 
Torrijos.

Llengua materna del 32%
Al Vallès Oriental, el 32,1% dels  
enquestats té el català com a llen-
gua inicial –entesa com la mater-
na–, un percentatge similar al del 
conjunt del país (31,5%),   però 
molt superior al 24,4% del con-
junt de l'àmbit metropolità. A la 
comarca el 55,3% té com a llen-
gua inicial el castellà i el 9,1%, al-
tres llengües.Tot i aquest 32% de  
veïns de la comarca que tenen el 
català com a llengua d'origen, n'hi 
ha més que el tenen com a llen-
gua d'identificació (37,2%) i una 
mica més com a llengua habitual  
(37,5%). De fet, el percentatge 
d'ús del català al Vallès Oriental 
és el més alt de l'àmbit metropo-
lità.  Així, el fan servir gairebé un 
80% de la població, de la qual un 
17,6% l'usa molt; el 19,9%, força, 
i el 16,6% mitjanament. Amb tot,  
la presència del castellà continua 
sent majoritària amb un 94,2% de 
parlants, dels quals un 27% l'usa 
molt. De fet, només el 23,1% dels 

Una llengua 
que passa de 
pares a fills
Al Vallès Oriental és més usual que els 
castellanoparlants facin servir el català 
com a llengua per parlar amb els seus fills 

vallesans trien el català sempre  
com a  llengua  per  iniciar  una  
conversa, un percentatge similar 
al del conjunt del país, però molt 
per sobre de l'àmbit metropoli-
tà (15,7%), on un 31,7% mai no 
inicia una conversa en català –al 
Vallès Oriental és el 23,3%–. Pel 
que fa als àmbits d'ús, on més es 
parla català (a l'entorn d'un 50%) 
és a les administracions locals i de 
la Generalitat, seguit dels bancs i 
caixes. Un 28,2% del personal mè-

dic parla només en català habitu-
alment i un 13,9% més en català  
que en castellà, mentre que els 
botiguers i petits comerciants te-
nen els dos indicadors a l'entorn 
del 20%. A més, hi ha un 30% dels 
botiguers de la comarca que no-
més parlen castellà –al  conjunt 
de l'àrea metropolitana  arriba a 
gairebé un 40%–, una xifra que 
s'incrementa en els grans establi-
ments comercials.

Segons l'estudi, hi ha dades de-

mogràfiques per interpretar els  
resultats. Al Vallès Oriental des 
de 2001 els residents nascuts a  
Catalunya han crescut en 64.659 
persones i també els nascuts a 
l'estranger en 38.174 persones, 
mentre que els de la resta de l'Es-
tat han disminuït en 14.978. La  
sociòloga destacava que el Vallès 
Oriental és un dels territoris amb 
més creixement de població au-
tòctona, que el 2018 suposava el 
68,7% d'habitants.   m.eras

"VAM OPTAR PEL CATALÀ DE FORMA NATURAL"
La Sandra Núñez i el Juanjo Montoya, 

de 42 i 45 anys, parlen català amb els 

seus tres fills el Quim, el Miquel i el 
Guillem, tot i haver crescut parlant en 

castellà amb les seves famílies, una 

formada per un gallec i una catalana i 

l'altra originària de Granada. Nascuts 

a Badalona, i ara residents a Sant 

Fost, són fills del sistema d'immersió 
lingüística, que es va implantar a l'escola 
a mitjans dels anys 80 tot i que, en major 
o menor grau, depenent del centre on 

es van escolaritzar. "A primària jo ja ho 

feia tot en català perquè anava a una 

escola laïca i catalanista, però, en el 

cas de l'escola del Juanjo gairebé tot 

ho feien en castellà", explica la Sandra, 

qui, amb tot, recorda haver après a llegir 
amb el recurrent mi-mama-me-mima 

castellà. Ja com a parella, la Sandra i el 

Juanjo parlen majoritàriament castellà 

però l'entorn d'amics catalanoparlants 

fa que usin una llengua o altra 
indistintament. Quan van arribar els 
fills, la parella no es va plantejar de 
forma conscient quina seria la llengua 
amb què s'hi relacionarien. "No ho vam 

parlar en cap moment. El català va 

sorgir de manera natural", assegura la 

Sandra, qui, amb tot, creu que la seva 
professió com a educadora, en què el 
català ha estat la llengua de relació ha 

pogut influir. I amb tot, reconeix que 
quan s'enfada moltes de les paraules 
i frases que utilitza són castellanes 
"suposo que perquè barregem molt 

els dos idiomes", diu. I és que la Sandra 
és considera una ferma defensora del 
bilingüisme: "M'agrada que els meus 

fills parlin indiferentment una o altra 
llengua i que se sentin còmodes amb 

totes dues", conclou.   l.ortiz

maite miró
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SOCIETAT
Visita de la Policia a les escoles

La caporala Verònica Paredes i el sergent Jordi Galera, de la 

Policia Local de Parets, reprenen les sessions de mobilitat 

segura per alumnes de les escoles de 1r, 3r i 5è i, i les 

xerrades sobre bullying per als alumnes de 5è i 6è, que van 

quedar interrompudes a causa de la pandèmia de la Covid.

La recollida de piles a Parets puja un 9%

El 2020 s’han recollit 4.640 quilos de piles usades mitjançant 

l’empresa ECOPIL i 780 quilos a la deixalleria municipal. Així 

doncs, en total han estat 5.420 quilos, un 9% més que l'any 

anterior. Aquesta xifra suposa la quantitat de 270 grams de piles 

per habitant i any, és a dir, 33 piles AAA per habitant i any.

MOLLET. La companyia FIATC inici-

ava fa unes setmanes les obres de 

construcció d'una nova residència 

privada per a gent gran a Mollet, 

una obra que suposa una inversió 

aproximada d'uns 12 milions d'eu-

ros, segons fonts de l'empresa. Les 

obres van iniciar-se a principis de 

febrer i es preveu que durin uns 16 

mesos, un termini que permetria 

que l'equipament pogués entrar 

en funcionament al llarg del 2022.  

La residència, la segona que 

FIATC construeix a la ciutat des-

prés de la de Les Masies de Mo-

llet, a la Vinyota, estarà situada 

a la Ronda de la Farinera, en uns 

terrenys que FIATC va comprar 

a l'empresa municipal Mollet Im-

pulsa per uns 3 milions d'euros. 

El centre disposarà d’aproxima-

dament 160 places de residència i 

40 places de centre de dia. L’equi-

pament estarà compost per dos 

edificis interconnectats per un 

tercer edifici on es centralitzen la 

majoria d’espais comuns. En els 

dos edificis, d’entre tres i quatre 

plantes, es troben les habitacions 

distribuïdes per unitat de convi-

vència. La majoria de les plantes 

disposa d’espais exteriors i cada 

unitat de convivència té assignats 

uns espais comuns. La residència, 

igual que l’actual centre residenci-

al i de dia Masies de Mollet, també 

disposarà d’unitats de convivèn-

GENT GRAN  LA COMPANYIA PREVEU QUE EL CENTRE A LA FARINERA ENTRI EN FUNCIONAMENT DURANT EL 2022

FIATC comença a construir la 
seva segona residència a Mollet 

l.o.

EN OBRES  FIATC va iniciar els treballs el passat mes de febrer i preveu que durin uns 16 mesos

cia especialitzades en demències 

i/o psicogeriatria. Segons les pre-

visions de l'empresa, es crearan 

un 70 llocs de treball. 

El nou equipament serà de les 

primeres residències Passivhaus 

de Catalunya, una certificació que 

té com a objectiu "oferir un alt de 

nivell de confort tant a l'estiu 

com a l'hivern per a un sector 

de la població que requereix 

temperatures estables i una 

alta qualitat de l'aire interior 

a més de la reducció de les des-

peses energètiques", destaquen 

des de FIATC.  l.ortiz

PLACES ENCARA SENSE CONCERTAR
■ La nova residència de gent gran serà la quarta a Mollet, la tercera privada. FIATC 

Residències, que actualment compta amb quatre equipaments més a Barcelona, 

té adscrits els seus centres a la Generalitat. En aquest sentit, asseguren que 

disposen de places en col·laboració amb la Generalitat i en la seva totalitat poden 

rebre residents amb prestacions abonades pel Govern català com la PEV (Prestació 

Econòmica Vinculada). "Estem convençuts que el nou centre també disposarà de 

places públiques en col·laboració amb la Generalitat i PEV", indiquen des de FIATC, 

que, amb tot, no concreta si existiran o no aquestes places públiques concertades i 

en quina quantitat. El compromís, segons anunciava el govern local, era que en fossin 

un 25% i, de fet, aquest va ser un dels arguments perquè la construcció comptés amb 

la declaració d'obres d'especial interès per part de l'Ajuntament, una declaració que 

suposa una bonificació de les taxes i tributs per l'obra que ascendeix a 225.000 euros.

MOLLET. L'Ajuntament ha tret a li-

citació la gestió del Casal Obert, un 

servei que s'ofereix a l'equipament 

del carrer Cristòfor Colom i que 

té per finalitat proporcionar aten-

ció als menors de 0 a 18 anys del 

municipi en situació de risc i a les 

seves famílies, que necessiten su-

port en l’educació i el creixement 

personal dels seus fills o de les 

seves filles. El servei socioeduca-

tiu està en funcionament des del 

2006 i, ara, el govern local ha tret a 

concurs la seva gestió per tres anys 

més més un de prorrogable, per un 

import 624.022,29€, IVA exclòs.

El Casal l'integra un equip pro-

fessional format per educadors 

socials i monitors que ofereixen 

una atenció personalitzada, dins 

un entorn que ajuda els infants a 

millorar el seu desenvolupament i 

la seva relació, mitjantçant el joc 

i les activitats. En concret, el con-

tracte preveu cinc professionals: 

quatre educadors socials i un in-

tegrador social. 

Les instal·lacions del Casal 

Obert tenen més de 400 metres 

quadrats en dues plantes amb 

diverses aules per distribuir els 

usuaris segons l’edat i les necessi-

tats. També disposa de despatxos 

per als professionals i sales de re-

unió amb les famílies, així com un 

pati exterior.  

SERVEIS SOCIALS

A concurs el 

servei local de 

Casal Obert per 

a infants en risc 
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PARETS.  El ple de Parets va aprovar 
el passat març els pressupostos del 
2021, de 27.810.786,25 euros, un 
6,31% més respecte al 2020. Segons 
apunta el govern, "els comptes 

s’han fet amb l’objectiu de miti-

gar i revertir els efectes socials i 

econòmics de la pandèmia a Pa-

rets". Tot plegat va comptar amb els 
vots a favors del PSC i de Sumem Es-
querres a Parets, l'abstenció d'Ara 
Parets ERC i els vots en contra de 
Parets per la República i Ciutadans.

Els cinc principals projectes con-
templats són: creació d’un primer 
fons de contingència per pal·liar i 
revertir els efectes de la pandèmia 
(200.000 euros), construcció de 

CONSISTORI   EL PLE VA APROVAR ELS PRESSUPOSTOS DEL 2021, DE 27.810.786 €, QUE, SEGONS EL GOVERN, "PRIORITZEN LES PERSONES"

SESSIÓ VIRTUAL  El 25 març, durant el ple ordinari en el qual es van aprovar els pressupostos del 2021

aj. parets

La recuperació del Tenes, principal 
projecte dels pressupostos aprovats

El govern de 

Parets reprèn les 

regidories de barri

PARETS.  El govern va presentar al 
març la nova campanya de les re-
gidories de barri, amb una imatge 
renovada i sota el lema de T'escol-
tem. L'alcalde, Francesc juzgado, 
va explicar que "la ciutadania 

cada vegada ens demana més 

als polítics que parlem una mica 

menys i que escoltem més". És 
per això que han apostat per "re-

llançar" el projecte. Els veïns po-
den contactar amb els seus regi-
dors de barri, especificant si volen 
una trobada presencial al barri o al 
consistori o si prefereixen una re-
unió virtual.

La primera tinenta d'Alcaldia, 
Casandra Garcia, també va es-
mentar que volen ser "un govern 

proper als ciutadans" i volen ser-
hi "als carrers, a les places, als 

parcs i al comerç", perquè consi-
deren que aquesta "és la clau del 

municipalisme". "No serveix de 

res estar aquí tancats a l'edifici 

principal de l'Ajuntament en un 

despatx amb la porta tancada", 
hi ha afegit.

Per últim, el coordinador de les 
regidories de Barri, Francesc de 
la Torre, va recalcar que "el més 

important és que no hi hagi cap 

incidència ni cap queixa o peti-

ció de millora de cap veí ni veïna 

que es quedi sense resposta". 
El socialista es va comprometre a 
donar respostes "amb la màxima 

celeritat possible", però també 
ha advertit que seran "realistes" i 
que "hi ha temes que a vegades 

no depenen de nosaltres i que 

poden ser de difícil solució".  s.c.

"El més important és que

no hi hagi cap incidència

ni cap queixa o petició de

millora sense resposta"

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

l'institut escola (150.000 euros), 
recuperació social, ecològica i pai-
satgística del riu Tenes i del seu 
entorn amb la integració de l’es-
pai fluvial a un conjunt dedicat a 
l’esport i al lleure (230.000 euros), 
construcció d’una piscina desco-
berta per fomentar la pràctica es-
portiva i l’oci a l’exterior (200.000 
euros) i remodelació de la plaça 
d’Espanya com a espai verd de des-
cans i punt de trobada per als veïns 
i veïnes (360.000 euros).

L'alcalde, Francesc Juzgado, va 
reiterar que són uns pressupos-
tos que tenen com a prioritat les 
persones. En la mateixa línia s'hi 
va referir la regidora d'Economia 
i Hisenda, O'hara Valdívia: "La 

pandèmia ens ha fet reforçar les 

prioritats en el servei públic per 

posar a l'abast de tots i tots els 

recursos dels quals disposem".
Per la banda de Sumem Esquer-

res, Casandra Garcia va explicar 
que "hi havia un excedent de cinc 

milions d'euros" en el text que va 

deixar l'anterior govern "i és per 

això pel que hem hagut de cedir 

en molts dels nostres projectes, 

igual que ha cedit el PSC". Garcia 
va destacar projectes com l'institut 
escola, la gratuïtat i socialització 
dels llibres de text. També l'aposta 
pel medi ambient: "Ens ve una molt 

grossa en sostenibilitat i canvi 

climàtic. Evidentment que hem 

d'invertir en aquests aspectes", 
va recalcar després que l'oposició 
critiqués les elevades partides per a 
la Llera del Tenes i el llac dels ànecs.

Sense suport de l'oposició
Els tres partits de l'oposició van 
ser-ne molt crítics. Des d'Ara Pa-
rets ERC, el portaveu Jordi Seguer 
va assegurar que "si no hagués 

estat per la moció de censura, ja 

tindríem el pressupost en vigor". 
També va dir que "aquest no és un 

pressupost per sortir enfortits de 

la crisi de la Covid, no dona res-

posta a les necessitats de la ciuta-

dania". Tampoc li convenç "massa" 

que "les prioritats del govern en 

el capítol d'inversions passen per 

actuacions com la naturalització 

del llac dels ànecs i pel projecte 

del riu per davant de l'habitatge 

o del pla de voreres. Ens trobem 

amb un pressupost poc social i 

més pensat en la gran obra i pen-

sant  ja en les eleccions del 2023".
Per part de Parets per la Repú-

blica, Neus Jordà va rebre el punt a 
votar com una "decepció": "Espe-

ràvem una cosa sublim i resulta 

que és un copi-pega del que tení-

em pactat, però donant-li aquell 

toc socialista". Jordà va lamentar 
que "no hi ha ni un cèntim més del 

que nosaltres ja havíem pactat" 
per a drets socials i que "s'han car-

regat projectes com el parc del 

costat del cementiri o el pla de 

voreres de l'Eixample Central". 
També va afegir: "Ha tornat el so-

cialisme a Parets. Ens hem carre-

gat les millores a peu de carrer 

per apostar per obres faraòni-

ques i destinar tots els recursos 

a un macroprojecte, que aquest 

cop toca la llera del riu Tenes".
Per últim, Manuel Losada, de Ciu-

tadans, també va ser punyent con-
tra el govern.  "Els hi han agradat 

moltes de les meves propostes, 

però no les veig". Algunes d'elles 
van ser en mobilitat com oferir "bus 

urbà gratuït per als estudiants 

del municipi". Segons va explicar, 
la resposta que va rebre del govern 
va ser que "no, perquè el servei és 

deficitari", una resposta que no el 
va convèncer: "I per què ho van 

proposar vostès –referint-se al 
PSC– a l'anterior govern. Jo pen-

sava, 'aquesta me l'accepten se-

gur, perquè l'han proposat ells'. 

Doncs res".    sergio carrillo
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La Generalitat de Catalunya, les ad-

ministracions locals i Endesa han 

signat un conjunt d’acords sense 

precedents per eixugar el deute que 

acumulen milers de famílies vulne-

rables i regular com fer front a la 

pobresa energètica. Amb aquests 

acords s’aconsegueix defensar els 

drets de les persones en situació de 

vulnerabilitat, protegir-les de cara 

al futur i oferir seguretat jurídica als 

ajuntaments. 

Amb aquest nou abordatge com-
partit de la pobresa energètica, les 
llars en situació de vulnerabilitat 
no hauran d’abonar les factures 
pendents, ni se’ls podrà portar als 
tribunals o incloure-les en llistats 
de morositat. En definitiva, aquests 
acords permetran a les famílies 
afrontar amb millors condicions la 
seva situació i garantir-los aquests 
subministraments bàsics.
Concretament, la Generalitat i 
Endesa han signat dos convenis 
per condonar el deute de més de 
35.000 famílies vulnerables des 
de 2015 i per regular el cost de la 
pobresa energètica que es generi 
en el futur. 
L’empresa subministradora assu-
meix el 100% del deute acumulat 
entre els anys 2015 i 2018 i el 50% 
dels anys 2019 i 2020, mentre que 
la Generalitat i les administra-
cions locals finançaran l’altre 50% 
dels dos darrers anys. D’altra ban-
da, Endesa es farà càrrec del 50% 
del deute generat en el futur per 
pobresa energètica amb efectes 
a partir de l’1 de gener d’aquest 
any. L’acord, fruit de dos anys de 
treball i un dels objectius de la le-
gislatura, suposa la regulació, per 
primera vegada, de l’aplicació de 
la Llei 24/2015, de mesures ur-
gents per afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. 

Un model per negociar amb la 

resta de subministradores

Els acords amb Endesa serviran 
de model per negociar la con-
donació del deute amb les altres 

ACORD HISTÒRIC PER COMBATRE 
LA POBRESA ENERGÈTICA

> MESURES PER DEFENSAR ELS DRETS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT I OFERIR SEGURETAT JURÍDICA ALS AJUNTAMENTS

companyies energètiques i per 
garantir el subministrament de 
serveis bàsics de gas i electricitat 
a les persones i famílies en situa-
ció de pobresa energètica i risc 
d'exclusió residencial. 
Des que es va aprovar la llei, s’han 
impedit 63.000 talls elèctrics a 
famílies vulnerables a Catalunya, 
un pas necessari per defensar els 
drets més bàsics i la seguretat de 
milers de famílies. Però calia un 
conveni regulador de l’Adminis-
tració amb les empreses submi-

La Generalitat crearà un 

Fons d'Atenció Solidària 

finançat com a mínim un 
50% per subministradores

La Generalitat, les administracions locals i Endesa pacten condonar el deute acumulat 
a més de 35.000 famílies vulnerables i regular el deute futur per pobresa energètica

NATE NEELSON / UNSPLASH

nistradores per cancel·lar el deute 
generat des de l’inici de l’entrada 
en vigor de la llei l’agost de 2015 
fins al 31 de desembre de 2020 i 
per regular la despesa creada per 
les situacions de pobresa energèti-
ca a partir de l’1 de gener de 2021. 
L'abast del conveni és comple-
mentari a qualsevol altre ajut, 
descompte o subvenció que les 
famílies puguin rebre per part d'al-
tres administracions públiques o 
entitats privades.
 
Corresponsabilitat en la pobresa 

energètica

A partir de l’1 de gener, les admi-
nistracions i la companyia s’han 
de  corresponsabilitzar de la des-
pesa social que suposa la po-
bresa energètica per protegir les 
persones vulnerables. És per això 
que la Generalitat crearà un Fons 
d’Atenció Solidària finançat com a 
mínim en un 50% per les submi-
nistradores i com a màxim en un 
50% per la Generalitat. 
En un futur, també s’acordarà un 
conveni interadministratiu que 
establirà repartir la part correspo-
nent a les administracions públi-
ques. La Generalitat es farà càrrec 
del 75% i el 25% restant l’assu-
miran les administracions locals, 

+ Per a més informació sobre els compromisos concretats als acords consulteu el web de la Generalitat de Catalunya, www.gencat.cat

EL DEUTE EN XIFRES
Segons les dades aportades per Endesa, el deute íntegre acumulat ascen-

deix a 38,8 milions d’euros. D’aquesta quantitat, la subministradora n’as-

sumirà prop del 73% (28,13 milions d’euros) i la resta se’n faran càrrec 

la Generalitat de Catalunya (7,99 milions d’euros) i les administracions 

supramunicipals (2,66 milions d’euros). Prèviament, les administracions 

públiques hauran de comprovar la vigència del deute i que, efectivament, 

les persones i famílies es troben en situació de risc d’exclusió residen-

cial d’acord amb la Llei 24/2015. Les administracions es comprometen a 

verificar tota la informació abans del 31 de maig. En els propers mesos, 
les famílies rebran una carta on se’ls informarà de la condonació del seu 

deute i que queden alliberades d’aquests pagaments.

que rebran el suport del Depar-
tament de Treball, Afers Socials 
i Famílies per fer front a aquesta 
quantitat.
El pacte històric amb Endesa 
s’ha treballat i negociat a través 
la Taula per abordar la pobresa 
energètica, formada pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, el Departament d’Empresa 
i Coneixement, les quatre diputa-
cions, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelo-
na, la Federació de Municipis de 
Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis, l’Aliança contra la 
Pobresa Energètica i la Taula del 
Tercer Sector Social de Catalunya.
La Llei 24/2015 és fruit d’una ini-
ciativa legislativa popular aprova-
da per unanimitat pel Parlament 
de Catalunya el 2015 i és de les 
més avançades del món quant a 
la lluita contra la pobresa energè-
tica. Segons la llei, qualsevol tall a 
una llar amb persones vulnerables 
d’acord amb l’informe d’exclusió 
residencial és un tall indegut san-
cionable.iFoto de família dels signants de l'acord / DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES 
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Parets aprova una ordenança 
contra les pudors industrials

Detingut un menor 
de Montornès 
acusat  d'apunyalar 
dos joves 

Tres detinguts a 
Parets per intentar 
entrar a robar 
en un habitatge

PARETS. El ple de Parets tirava en-

davant en l'última sessió l'apro-

vació inicial de l'ordenança de 

protecció contra la contaminació 

odorífera. Aquesta ordenança pre-

tén complir, segons el govern lo-

cal, tres objectius: reduir les emis-

sions de components que puguin 

molestar les persones; garantir el 

dret a gaudir d'un medi ambient 

adient; i eliminar les molèsties 

produïdes per olors. 

La normativa se cenyeix al sec-

tor industrial i a les activitats i no 

serà d'aplicació en l'àmbit domès-

tic, ja que en aquest cas es regula 

a través del Pla General i a tra-

vés l'ordenança de convivència. 

El control odorífer es farà en els 

punts d'immissió –on els ciuta-

dans perceben l'olor, i no pas on 

s'origina aquesta– i es farà mitjan-

çant unes unitats d'olor europees. 

Per fer-ho es necessita un aparell i 

una persona, que és qui en deter-

minarà la intensitat d'aquestes 

olors. Pel que fa als aparells neces-

saris, a hores d'ara el consistori no 

en disposa de cap, però han previst 

poder utilitzar-ne dos de la Dipu-

tació de Barcelona.

La regidora de Medi Ambient, 

Rosa Martí (Sumem Esquerres a 

Parets) destacava, d'entrada, que 

el control de les olors és un tema 

"complex", ja que "són totalment 

subjectives", però que és impor-

tant posar-s'hi, perquè al municipi 

"es produeixen periòdicament 

episodis de males olors". De fet, 

ja fa anys que, de tant en tant, es 

repeteixen les queixes veïnals per 

les fortes olors emeses per la plana 

de Danone.

Martí també indicava que a les 

empreses i activitats ja existents 

se'ls aniran fent inspeccions per 

"anar-se adaptant a la nova 

ordenança" i que les noves em-

preses que s'hi vulguin instal·lar 

al municipi "hauran de pre-

sentar un pla de gestió d'olors 

que haurà d'indicar els punts 

que l'empresa té susceptibles 

d'emetre olors, les mesures 

que s'han d'aplicar i fins i tot 

es podrà obligar les empreses a 

mantenir un sistema monitorat 

d'aquests punts".

L'ordenança, a més, incorpora 

un capítol de sancions que van des 

d'un euro fins als 90.000 euros. El 

punt es va aprovar amb el vot a 

favor de tots els partits del consis-

tori, a excepció de Ciutadans, que 

s'hi va abstenir. 

MONTORNÈS. Els Mossos d'Esquadra van de-

tenir la setmana passada un noi menor d'edat 

com a presumpte autor de l'apunyalament 

de dos joves en una baralla multitudinària al 

carrer que va tenir lloc  el passat 14 de març a 

Montornès. La Fiscalia de Menors s'ha fet càr-

rec del cas i ha decretat l'ingrés del noi, de 17 

anys i veí de Montornès del Vallès.

Els fets van passar el diumenge 14 de març 

al vespre, quan desenes de persones es van 

veure implicades en una baralla multitudi-

nària a l'avinguda d'Ernest Lluch de Montor-

nès que va acabar amb dues persones ferides 

per arma blanca. Els dos ferits van haver de 

ser traslladats a l'hospital.

La baralla es va produir entre dos grups, un 

de Montornès i un altre amb veïns de Cano-

velles, Granollers i les Franqueses, que al matí 

s'havien enfrontat en un partit de futbol. La 

tensió que es va viure durant el partit va con-

tinuar després a les xarxes socials, fins que, al 

vespre, el grup provinent de Canovelles, Gra-

nollers i les Franqueses va tornar a Montor-

nès per barallar-s'hi.

Després d'identificar i detenir aquest noi 

com a presumpte autor de l'apunyalament, 

la investigació continua oberta i no es des-

carten més detencions.   

PARETS. Agents de la Policia Local de Parets 

van detenir dimecres al migdia tres indivi-

dus per un delicte de robatori d'habitatges 

en grau de temptativa. Els agents van rebre 

l'avís d'una veïna d'un bloc de pisos del car-

rer de Víctor Català alertant que havia vist 

dos individus dins del bloc i que li resultaven 

sospitosos.

La patrulla, que feia tasques de vigilància a 

la zona del mercat setmanal, s'hi va desplaçar 

en pocs minuts i va sorprendre els dos indi-

vidus que intentaven entrar als habitatges. 

Els agents van trobar dues portes forçades i, 

posteriorment, van detectar un tercer indivi-

du que controlava la zona des d'un vehicle. Els 

implicats, tots amb antecedents, són de naci-

onalitat georgiana. La Policia Local de Parets 

confeccionava totes les diligències i en feia el 

traspàs al cos de Mossos d'Esquadra de l'ABP 

de Mollet.

A banda d'aquest succés, la Policia Local 

també va detenir dilluns un individu, de na-

cionalitat marroquina, per un robatori en un 

comerç de l'avinguda de Catalunya. Els fets 

van ocórrer la matinada del passat dilluns 

5 d'abril. Els veïns de la zona van alertar als 

agents que van actuar ràpidament i van poder 

sorprendre l'individu dins de la botiga. 

MEDI AMBIENT  ES LICITEN TAMBÉ TREBALLS A LES DE GRANOLLERS, LES FRANQUESES I LA GARRIGA 

bee box
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ACCÉS 24 H / 365 DIES

MONTORNÈS. El govern espanyol 

autoritzava la setmana passada el 

Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana (Mitma) a licitar –a 

través d'Adif- el contracte d'obres 

de remodelació de les estacions de 

la línia R3 de Rodalies de Parets del 

Vallès, Granollers-Canovelles, les 

Franqueses del Vallès i la Garriga, 

un pas previ imprescindible al des-

doblament de la via entre Parets i 

la Garriga. El contracte té un valor 

de 18,4 milions d'euros i un termini 

d'execució estimat de 28 mesos.

El projecte de remodelació, que 

s'emmarca en els treballs previs a la 

pròxima duplicació de via de l'R3 en 

el tram Parets del Vallès-la Garriga, 

consisteix principalment en l'am-

pliació i adequació de les andanes 

fins als 210 metres; la substitució 

dels passos de vianants entre anda-

nes per passos inferiors adaptats, i 

l'adequació de la plataforma de ma-

niobres de les vies de les estacions 

a la nova configuració funcional del 

projecte de duplicació.  

INFRAESTRUCTURES

L'Estat autoritza 
l'obra a l'estació 
de Parets prèvia 
al desdoblamentarxiu

PLANTA DE DANONE A PARETS  

Divendres, 9 d’abril

A les 20.30h: Tu qui ets. I ara, què?: Pau Garcia

Dissabte, 10 d’abril

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 11 d’abril

A les 11.45h: El Partit: CF Mollet UE- CF Parets

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 12 d’abril

14h: Al Dia Vallès Oriental / 14.30h: La Porteria 

/ 16.30h: Fet a mida / 19h: Connecti.cat /  

20.30h: La Jornada

Dimarts, 13 d’abril

10h: Fet a mida (r) / 14h: Al Dia Vallès Oriental 

/ 14.30h: La Porteria / 16.30h: Fet a mida / 19h: 

Connecti.cat / 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna 

Aguilera

Dimecres, 14 d’abril

10h: Fet a mida (r) / 14h: Al Dia Vallès Oriental

14.30h: La Porteria / 16.30h: Fet a mida / 

Connecti.cat / 20h: Espai Covid19, amb Alicia 

Navarro / 20.30h: Aula culinària / 20.30h: Tu 

qui ets. I ara, què?

Dijous, 15 d’abril

10h: Fet a mida (r) / 14h: Al Dia Vallès Oriental

14.30h: La Porteria / 16.30h: Fet a mida / 

19h: Connecti.cat / 20.30h: Visions, amb Alba 

Castilla García

I tota la informació al VV Notícies cada dia 

i al web www.vallesvisio.cat

MOLLET DEL VALLÈS

30/03 Antonio Alonso Lores 79 anys

30/03 Carmen Cruces Carnerero 69 anys

30/03 Jerónimo Ramírez Carbonell 77 anys

30/03 Ginés Escarabajal Jiménez 76 anys

03/04 Anna María Pérez López 86 anys

PARETS DEL VALLÈS

01/04  Nicolás Córdoba Sánchez 84 anys

Dades facilitades per Funerària Monserdà

Defuncions
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Som rellança la revista 'Mollet a Mà' 
amb 20.000 exemplars mensuals
a totes les bústies de la ciutat
MOLLET. Aquest mes d'abril arribarà a totes 

les cases de Mollet la nova revista Mollet a Mà, 

una edició renovada que amb 20.000 exem-

plars arribarà cada mes a totes les bústies de 

la ciutat. Fa poc més d’un any, la cooperativa 

Som*, editora dels setmanaris SomMollet i 

Baix Vallès, va adquirir la capçalera degana 

de les publicacions escrites molletanes, nas-

cuda el 1993, amb la voluntat de donar-li un 

nou impuls, un procés de canvi, però, que s’ha 

vist alentit per la pandèmia.

Ara, un any després, arriba el rellançament 

del Mollet a Mà amb una nova imatge, nous 

continguts i un nou equip que dirigit per la di-

rectora de SomMollet i Baix Vallès, Laura Or-

tiz, i coordinat per la periodista Anna Mir vol 

complementar l’oferta informativa molleta-

na. Mollet a Mà estrena un nou disseny més 

modern i dinàmic; una imatge atractiva que 

acompanya uns continguts més reposats i no 

tan lligats a l’actualitat. "La nova periodici-

tat mensual permet treballar temàtiques 

diferents en què els gèneres periodístics 

com el reportatge i l’entrevista prenen 

un gran protagonisme", explica la seva di-

rectora, Laura Ortiz. Mollet a Mà es reinven-

ta amb un format proper al magazine, que 

complementa la informació més actual que 

ofereixen els diaris SomMollet i Baix Vallès. 

De la 'Perspectiva' a la 'Lluerna'
Així, el contingut s'estructura en diverses 

seccions. La primera, amb el nom de Pers-

pectiva, recull el reportage d'obertura i al-

tres informacions d'actualitat, aquest mes 

amb un ampli reportatge sobre la recupe-

ració del riu Besòs a Mollet. Sota la denomi-

nació Punt de mira, cada mes podreu trobar 

l'entrevista, que en aquest primer número 

del rellançament està protagonitzada per 

la molletana Digna Couso, llicenciada en Fí-

sica i Doctora en Didàctica de les Ciències. 

L'apartat Lluerna aplega les informacions 

més lligades a la cultura i l'agenda d'activi-

tats. No hi falta la secció d'opinió, en aquest 

número amb firmes com les del periodista 

molletà de Rac1 reconegut l'any passat amb 

el Premi a l'Excel·lència dels prestigiosos 

Premis Ràdio Associació, Esteve Giralt, i 

el Síndic emèrit de Mollet, Lluís Martínez 

Camps. No hi faltaran tampoc les sec-

cions de guies i serveis.

El nou Mollet a Mà vol ser referent i 

estar a totes les cases, per aquest motiu, 

la publicació passarà a tenir una tirada 

mensual de 20.000 exemplars, que 

es distribuiran a totes 

les bústies de Mollet. 

"Aquest és un siste-

ma que garanteix 

un alt nivell de pe-

netració entre els 

seus lectors i una 

eina eficient per 

als clients que 

vulguin publici-

tar els seus nego-

cis", diu l'editora 

Sílvia Vinyeta.

El primer nú-

mero del nou 

format arribarà 

a les cases a partir del 

12 d'abril amb l'objectiu de convertir-se en un 

altre imprescindible de la informació local.   

COMUNICACIÓ  LA PUBLICACIÓ ADOPTA UN FORMAT DE MAGAZINE AMB CONTINGUTS MENYS LLIGATS A L'ACTUALITAT
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Salut busca nous espais per a la 
vacunació de la Covid a Mollet
MOLLET. L’Ajuntament està en con-

verses amb el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalu-

nya per buscar espais que puguin 

ser complementaris als Centres 

d’Atenció Primària en la vacunació 

a la ciutat, i així poder atendre un 

major volum de persones. Segons 

fonts municipals, aquests espais 

podrien començar a funcionar la 

setmana que ve. De fet, l'Ajunta-

ment ja té cedit a Salut un espai 

municipal, l'Espai Sant Jordi, on el 

Departament realitza proves PCR.

2.193 vacunats a la Llagosta
Per altra banda, la Llagosta ja ha 

començat a vacunar contra el Co-

vid-19 a les persones d'entre 70 i 

79 anys. En principi, està previst 

que tot aquest col·lectiu rebi la 

primera dosi durant aquest mes 

d’abril. També està previst vacunar 

de la segona dosi els majors de 80 

anys. El municipi ja ha administrat 

el vaccí a 2.193 persones, 1.582 en 

primera dosi i 611 en segona . 

CORONAVIRUS AQUESTS PUNTS PODRIEN ENTRAR EN FUNCIONAMENT LA SETMANA VINENT

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

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

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

L’expert respon

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda

Guia clínica i de drets 
per a les persones afectades 
de Covid persistent

El personal sanitari disposa 
des del passat mes de març 
d’un protocol (Guia clínica) de 
seguiment i tractament clínic 
de la simptomatologia i les 
patologies derivades de la in-
fecció per la SARS-CoV-2, un 
compromís del Departament 
de Salut cap al col·lectiu de 
persones afectades de Covid 
persistent, que ho portaven re-
clamant fa temps i que asses-
sorades pel Col·lectiu Ronda 
havien denunciat la desatenció 
i vulnerabilitat que pateixen. Al 
mateix temps, la plataforma de 
persones afectades ha redac-
tat un document de preguntes 
freqüents confeccionat amb 
l’ajut de Col·lectiu Ronda que 
intenta respondre els dubtes 
més freqüents, com les qüesti-
ons relacionades amb la situa-
ció d’incapacitat temporal deri-
vada de la Covid-19, el paper 
de les mútues col·laboradores 
amb la Seguretat Social en la 
determinació de la contingèn-
cia o, entre d’altres, com actuar 
davant una eventual alta per 
part de l’ICAM (actual SGAM) 
quan encara no s’ha recuperat 
plenament la capacitat laboral.
Amb la publicació de la guia clí-
nica de la Generalitat s’intenta 
que es comencin a apreciar els 
efectes en l’abordatge clínic de 
la simptomatologia i patologi-
es derivades de la infecció per 
Covid-19, com reclama la pla-
taforma d’afectats i afectades 
per la Covid persistent. 

I és que moltes de les per-
sones malaltes no han estat 
avaluades precisament degut 
al col·lapse sanitari i no han 
rebut cap tipus de derivació a 
especialistes durant quasi un 
any. Amb el protocol i la guia es 
crea un codi específic de malal-
tia a l’eCAP, el programa d’his-
tòria clínica informatitzada que 
fan servir els centres d’Atenció 
Primària quan visiten els seus 
pacients. Un codi perquè sigui 
possible deixar de valorar i de 
tractar els diferents símptomes 
(cefalees, dolor toràcic, afecta-
cions de l’aparell digestiu, dis-
pnea...) com a expressions pa-
tològiques aïllades i s’abordi el 
seu tractament de forma més 
efectiva i amb la perspectiva 
del seu origen comú derivat de 
la Covid-19.

Per altra banda, la publicació 
de preguntes freqüents ha de 
permetre seguir informant 
les persones afectades sobre 
quins són els seus drets i com 
han de procedir, doncs, a ban-
da d’haver patit una situació 
de veritable oblit assistencial, 
també han sofert les conse-
qüències d’actuacions qüestio-
nables per part de les mútues 
de treball i, sobretot, de l’SGAM, 
l’antic tribunal mèdic, un orga-
nisme que continua col·lapsat 
i que provoca que tot i que 
moltes persones hagin estat 
en situació d’incapacitat tem-
poral durant llargs períodes de 
temps, no han estat cridades 
per a les pertinents revisions 
ni tenen cap proposta d’alta o 
incapacitat permanent. Al ma-
teix temps, s’han donat casos 
de persones a qui s’ha donat 
l’alta sense ni tan sols una vi-
sita presencial amb els faculta-
tius, simplement a partir de la 
lectura d’uns informes mèdics 
insuficients i incomplets. 
Així doncs caldrà que tant la 
guia de preguntes freqüents 
com la guia clínica permetin 
d’una vegada que es recone-
guin les afectacions i els drets 
de les persones amb Covid 
persistent.

El Celler de Carrencà de Martorelles va acollir dimecres una jornada de 

vacunació contra la Covid-19. Els professionals del CAP de Sant Fost - 

Martorelles es van traslladar a aquest espai per administrar 78 dosis, la majoria 

de la primera vacuna, de Pfizer-Biontech. El vaccí el van rebre persones del 

grup de 80 a 89 anys, residents a Martorelles, Sant Fost i Santa Maria que 

quedaven per vacunar. També es va començar a punxar la primera dosi a 

persones de 79 anys. Es preveu que el Celler torni a acollir altres jornades aviat.

EL CAP DE SANT FOST-MARTORELLES VACUNA 

ELS MAJORS DE 80 AL CELLER DE CARRENCÀ

DIMECRES Una infermera administrant el vaccí a un pacient al Celler

aj. martorelles

MOLLET. Tot i que es preveu que 

sigui al llarg d'aquesta setmana i 

la que ve quan es visualitzaran els 

possibles efectes de la Setmana 

Santa en el territori i en els cen-

tres de salut, a l'Hospital de Mollet 

es manté la xifra d'ingressos per 

Covid-19. Segons va informar la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM), 

aquest dimecres el centre hospi-

talari tenia 33 persones ingressa-

des, 7 menys que fa una setmana, 

i s'havien donat 40 altes, amb un 

total de 1.247 acumulades des de 

l'inici de la pandèmia. Mentre que 

durant aquesta setmana el centre 

ha hagut de lamentar una defunció 

per coronavirus. 

A l'Hospital de Granollers, en 

canvi, el temut augment d'ingres-

sats de Covid ja ha arribat. En 

aquesta darrera setmana s'ha pas-

sat de les 37 persones que havien 

donat positiu en una PCR ingressa-

des dimecres passat a les 58 que hi 

havia aquest dimecres i s'ha regis-

trat una defunció. 

Risc de rebrot molt alt
Pel que fa a les dades epidemiolò-

giques, el risc de rebrot en el Baix 

Vallès després de Setmana Santa 

L'Hospital de Mollet 
manté la xifra de pacients 
Covid d'abans del festiu

A L'HOSPITAL DE GRANOLLERS, EN CANVI, ELS INGRESSATS POSITIUS S'ENFILEN FINS ALS 58

se situa a 297 punts i la taxa de 

contagi a 0,98, dades similars a les 

de la setmana anterior. 

Patronal

PIMEComerç demana que el vaccí 

contra la Covid arribi també a altres 

sectors essencials -treballadors de 

mercats, supermercats, perruqueries 

i botigues al detall -, ara que ja s’han 

pogut vacunar treballadors de l'àmbit 

mèdic, les forces de seguretat o els 

professors. Segons dades de Salut, des 

de l'inici de la vacunació, a principis 

d'any, al Baix Vallès ja s'havien vacunat 

fins aquest dijous 32.594 persones. 

PIMEC DEMANA QUE 
ES VACUNI EL SECTOR 
COMERCIAL

BAIX VALLÈS. El Procicat ha aprovat 

tornar al confinament comarcal a 

partir d'aquest divendres. La re-

solució en vigor fins aquest dijous, 

que permetia sortir de la comarca 

amb el grup de convivència, havia 

d'estar vigent fins divendres a la 

nit, però el Procicat ha avançat la 

limitació de la mobilitat en una re-

unió d'urgència aquest dimecres al 

migdia. El confinament comarcal 

entrava en vigor la mitjanit de di-

jous a divendres i durarà d'entrada 

fins el dilluns 19 d'abril. El Govern 

diu que la resposta és "obligada" 

davant l'augment de casos i que les 

mesures són les més "acurades, 

justes i imprescindibles".   

El Procicat torna 
a decretar el 
confinament 
comarcal



dv, 9 abril 2021 11



dv, 9 abril 202112

El 2018, quan faltava una any per a 

les eleccions municipals, en Francesc 

Juzgado va rellevar Sergi Mingote a 

l'Alcaldia paretana. El passat gener, 

després d'una moció de censura 

presentada conjuntament amb Sumem 

Esquerres, va tornar al càrrec, a meitat 

de mandat. El socialista fa balanç dels 

primers mesos de govern amb Sumem.

ENTREVISTA

Francesc Juzgado
Alcalde de Parets del Vallès

"Si no hi hagués confiança mútua 
amb Sumem, no valdria la pena, 
perquè no arribaríem a bon port"

–El gener vau tirar endavant una moció de censura que 

el va retornar a l'Alcaldia. Com vau viure el dia de la 

moció, amb la mobilització a la plaça i havent d'entrar i 

sortir acompanyats pels Mossos d'Esquadra?

–Suposo que cada membre la va viure d'una manera diferent. 
Jo puc dir que amb tristor, perquè és una mala imatge per a la 
ciutadania de Parets. No estàvem fent res il·legal; tan legal era 
la moció de censura, com tan legal va ser que totes les forces 
polítiques s'ajuntessin per fer fora el PSC, que va ser el gua-
nyador de les eleccions i el que més regidors tenia. El 2019 
no hi havia ningú a la plaça increpant ni insultant, sinó que 
evidentment hi havia decepció per part del Partit Socialista, 
però les regles de joc de la democràcia són aquestes, i un dia 
et van de cara i un altre dia no. Que es creés aquest clima, crec 
que no tocava per part de qui el va potenciar.
–Què creu que feia falta canviar al govern local?

–El que estem fent. Un projecte de poble no només són les 
inversions, sinó el servei a les persones. Això és el que ens ha 
portat a aquest nou govern, a treballar i a entendre'ns. Tre-
ballem principalment per a les persones, tot i que evident-
ment hi ha projectes. Treballar per a les persones és millorar 
el servei de neteja del poble, per exemple, una part que tenia 
moltes queixes per part de la ciutadania.
–En aquest sentit, al març es va aprovar la renovació del 

contracte amb Urbaser. Què canviarà, per tant, d'aquest 

servei? O com preteneu millorar-lo?

–D'entrada, contemplem l'adquisició d'una màquina bal-
dejadora per desinfectar els espais de més trànsit, com el 
CAP, les escoles o les zones comercials, mentre estiguem 
en aquest període de la Covid-19. És un salt qualitatiu que 
fem en la neteja viària. D'Urbaser, es va fer la primera pròr-
roga del contracte de recollida de residus i de neteja vià-
ria. Nosaltres teníem la voluntat d'haver licitat novament 
aquest contracte. No perquè sigui dolent, sinó senzillament 
perquè després de 10 anys de vida l'hem d'adequar a les 
necessitats actuals. Són contractes laboriosos a l'hora de 
preparar el plec de condicions i de clàusules, i hem arribat 
al venciment del contracte sense tenir acabat aquest plec 
de condicions i, per tant, el prorrogarem un any.
–La Covid ha estat la protagonista del darrer any, en 

què heu insistit a incorporar una partida de 500.000 

euros. Hi compteu?

–Entenc que la pandèmia és una cosa sobrevinguda, que a 
qui li ha tocat governar ho ha fet amb la millor voluntat i 
amb totes les ganes, perquè no hi ha una experiència prè-
via sobre com gestionar-ho. Nosaltres hem demostrat lle-
ialtat institucional perquè no hem criticat en cap moment 
la gestió de la pandèmia, però des de l'abril sí que havíem 
demanat la creació d'un fons de contingència per a la re-
cuperació econòmica i social del municipi, aquells famosos 
500.000 euros, i en això les dues forces polítiques de l'actu-
al govern coincidim al 100%. Els pressupostos contempla-
ran una part important d'aquestes partides per a ajuts que 
encara ara són necessaris. No els solucionarà la vida, però 
sí que servirà com un gra de sorra més per ajudar el petit 
teixit econòmic, comerços, bars, restaurants o estètiques. 
Volem que sàpiguen que la seva administració més propera 
no està només per cobrar impostos, sinó que en moments 
complicats també està per donar-los un cop de mà.

–Les relacions entre el PSC i Sumem no sempre han es-

tat igual de ben avingudes com ara semblen i, de fet, 

durant la campanya us van acusar de governar l'Ajun-

tament com si fos el vostre cortijo... Què ha canviat per-

què ara estigueu junts?

–Si en parléssim, veuríem que el cortijo el practicaven uns 
altres. Però aquí no val la pena entrar. Més enllà d'això, no-
saltres, l'endemà de les eleccions, amb qui ens vam posar 
en contacte per formar govern va ser amb Sumem Esquer-
res a Parets. El dia de la investidura ens van dir que havíem 
estat molt generosos, però que havien decidit apostar pel 
canvi. Amb els únics amb els quals nosaltres vam negociar 
va ser amb ells i els únics que han negociat amb nosaltres 
per la moció han sigut ells. Què ha canviat? Res. Si en aquell 
moment ells haguessin apostat per nosaltres, aquests 19 
mesos que hem tri-
gat a governar junts 
s'haurien avançat i 
jo crec que hagués-
sim estat igual de 
bé que ara. A vega-
des fem unes cam-
panyes dient unes 
coses... No només 
a Parets, sinó a tot 
arreu, es marquen 
unes línies verme-
lles, i jo crec que qui 
les marca, s'equivo-
ca, perquè a l'hora 
de negociar segur 
que hi trobes punts de confluència. Amb Sumem, el princi-
pal ha estat basat en la confiança; si no hi hagués confiança 
mútua, no valdria la pena que ens féssim mal, perquè no ar-
ribaria a bon port. La confiança permetrà que algunes de 
les dificultats que ens trobarem, les puguem anar superant.
–Us veieu governant plegats més enllà d'aquests dos 

anys que manquen de mandat?

–Si és necessari, podem fer-ho. Però ens veiem governant 
amb una majoria molt àmplia el 2023; no diré absoluta, per-
què sinó se'ns pot titllar de prepotents. Si cal una coalició i 
aquesta funciona, per què buscar-ne una altra? Tot i que si al 
final en calgués alguna altra, estaríem oberts. Però la volun-
tat del 2023 és guanyar i poder governar nosaltres.
–Quin feedback vau rebre per part de la militància local 

i de la comarcal socialista quan vau plantejar la moció?

–Som el partit que va guanyar les eleccions i la militància 
veu fabulós recuperar el que havia d'haver estat el 2019. 

A nivell comarcal, evidentment van estar al nostre costat, 
però nosaltres pugem un esglaó més i anem a la direcció. 
Em vaig entrevistar amb el secretari d'organització del PSC 
i a la vegada ministre de Sanitat en aquell moment, Salva-
dor Illa. Ens vam trobar, li vaig transmetre aquesta possi-
bilitat i poso en valor el que em va dir: 'Vosaltres què en 
penseu, Francesc?'. Després hi ha tota la resta, que es queda 
a dins, però això és molt de valorar.
–Què ha canviat des del primer dia que pren l'Alcaldia 

en aquest mandat i el primer dia en el mandat passat 

quan la va prendre, rellevant Sergi Mingote?

–El 2018 vaig agafar l'Alcaldia i hi havia una pressió molt 
forta per part de l'oposició amb situacions com les de la pla-
ça –del dia de la moció de censura–, però a la sala de plens. 
Tot i que ara també hi ha pressió per part de l'oposició, la 
del 2018 hi era perquè tenia poc temps, perquè venien unes 
eleccions a un any vista i, per tant, havia de treballar també 
en altres coses que ara en aquest moment no passa. Són el 
2023 i ens queden més de dos anys. Aquesta Alcaldia és di-
ferent, perquè és fruit d'una moció, i l'altra va ser fruit d'una 
decisió del meu antecessor, a qui li estic molt agraït, perquè 
em va brindar l'oportunitat de ser alcalde en un moment 
en què jo no hi pensava ni ho havíem previst. D'altra banda, 
abans no m'havia de trobar res, perquè jo era també artífex 
i partícip de la gestió de govern; i ara hem arribat amb un 
pressupost per aprovar, que ens ha fet haver-lo de revisar i 
poder-lo portar en dos mesos, que no és gaire temps.
–Quina relació teniu amb els tres partits de l'oposició?

–La relació que tenim el govern amb l'oposició és de mà 
estesa, de participació i de comptar amb ells. Així ho hem 
fet amb aquests pressupostos. A les tres forces polítiques 
els hem recollit la majoria de propostes que ens han fet. La 
nostra relació és cordial i d'entesa, però jo puc estendre't la 
mà, que si no me l'agafes, em quedo amb la mà penjada. En 
tot cas, no estic dient que no l'agafin. De fet, no sent nostre 
l'institut escola, perquè nosaltres portàvem una cosa dife-
rent, com que està molt avançat i Serveis Territorials ens 
van confirmar que signarien el conveni abans del maig, ja hi 
ha una partida als pressupostos que el contempla. Nosaltres 
hauríem preferit un institut, perquè permet donar una for-
mació que l'institut escola no, que només arriba fins a l'ESO. 
Ho mantenim i ho tirem endavant, perquè també tenim ga-
nes del que havia d'haver passat fa un parell o tres d'anys, 
de passar dels mòduls de la Sínia a un edifici. Ja avançarem 
més endavant amb algun institut, si és necessari, i mirarem 
de quina manera es pot compaginar que tirem endavant 
l'institut escola, però que deixem una base prevista per, en 
un futur, ampliar-ho si cal. Però això és encara embrionari.

Qui marca línies vermelles,

s'equivoca, perquè a l'hora

de negociar segur que hi

trobes punts de confluència

Volem governar amb majoria

àmplia el 2023; però si cal una

coalició i aquesta funciona,

per què buscar-ne una altra?
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–Amb l'anterior govern hi havia aquesta mà estesa?

–L'hem trobat a faltar moltes vegades i ens hi hem queixat 
molt. Volíem fer una oposició constructiva aportant propos-
tes. Veníem de gestionar i de governar i, per tant, érem conei-
xedors de com funciona l'administració i les nostres no eren 
propostes trampa i inassumibles, sinó senzillament era una 
qüestió de prioritats. Les dues trobades que hem tingut pel 
tema de pressupostos han funcionat molt bé amb totes les for-
ces polítiques i confio que seguim endavant amb aquesta línia 
i que quan els hi fem extensiu poder participar i opinar en al-
tres temes de poble, trobem aquesta recepció per part d'ells.
–Ara Parets ERC va presentar un recurs de reposició a 

un punt del plenari i us va denunciar al Síndic de Greu-

ges. Com entomeu la seva oposició?

–Nosaltres no hem anat ni hem volgut esgotar el pas d'anar al 
Síndic de Greuges i podríem haver anat des del minut 0. Han 
passat 19 mesos i no hi hem anat cap vegada perquè hem cre-
gut que ens ho podíem fer aquí, però hi ha a qui li agrada més 
anar al Síndic de Greuges, fer-se la foto i penjar-la. Cadascú 
fa l'oposició com creu que l'ha de fer. La nostra oposició no 
era en aquesta línia ni amb aquest tarannà. Amb la resta, es-
tem fent el que se'ns feia a nosaltres, estem contestant dintre 
dels mateixos temps. Hi ha qui va al Síndic i demana empara 
per allò que abans no practicaven amb nosaltres. Com que no 
hi ha res a amagar, contestarem al Síndic i a l'oposició. Se'ls 

contestarà les seves preguntes, però n'hi ha algunes que fan 
que és com si no haguessin estat 19 mesos governant. No em 
demanis a mi perquè jo et digui què és el que heu deixat.
–Què hi ha de la presumpta incompatibilitat de Rosa 

Martí per encapçalar la tramitació de l’expedient de 

delimitació del terme municipal de Parets del Vallès en 

el seu límit amb el terme municipal de Lliçà de Vall?

–S'ha demanat un informe a secretaria, s'ha d'emetre i se'ls 
traslladarà. Jo li vaig preguntar al secretari al ple, i tres cops 
em va dir que no ho trobava incompatible. Si és incompati-
ble, ho serà. Però nosaltres creiem que en aquest cas en con-
cret no ho és, tot i que en altres casos, possiblement sí. El fet 
és que hi ha altres qüestions en què ja s'ha fet que ella no hi 
participi –perquè hi té propietats en els àmbits involucrats–. 
Jo no sóc jurista i per això també demano aquest informe.
–Parli'm dels dos anys que resten de mandat. Quins 

projectes prioritzaran?

–Ara ens posarem a treballar per fer el 
PAM fins al 2023 o fins al 2027, perquè 
potser hi ha projectes que han de ser de 
futur i que no es poden fer només en dos 
anys; encara que els engeguéssim ara, 
després ja veuríem a qui li tocaria exe-
cutar-los. El primer que va parlar d'una 
piscina descoberta va ser el PSC. La por-
tàvem tots, excepte Ciutadans, i el pres-
supost ja recull una partida pel projecte. 
Hi ha l'institut escola, la rehabilitació de 
Ca n'Oms, que crec que cal. També tin-
dran molt de pes els projectes dirigits a 
les persones: via pública, neteja i mante-
niment d'equipaments.
–Fareu el projecte d'habitatge de lloguer social a l'edi-

fici de Lluís Companys, arrencat pel Govern Plural?

–Un cop marxi la policia, l'hem de mantenir, perquè hi estan 
ubicats Serveis Socials i la ràdio. Nosaltres donem prioritat a 
l'habitatge i hi ha una partida oberta per si ens surt un tan-
teig d'algun edifici o d'algun habitatge que valgui la pena. Te-
nim en compte que Lluís Companys no és una actuació d'im-
mediatesa, estem parlant d'anys, però és cert que l'habitatge 
és un tema de poble on voldrem fer partícip a la resta de for-
ces polítiques. Estem tantejant i mirant altres possibilitats 
que siguin més ràpides i més àgils. No descartem res, però 
ens estem intentant moure per tenir alguna cosa més aviat.
–Quan es traslladarà la Policia Local al Sector Iveco?

–Crec que possiblement al juny podrem fer-ne el trasllat. 
Les obres i les comunicacions estan acabades i supervi-
sades. Ens queda l'adequació del mobiliari i poques coses 
més, però un trasllat com el d'un cos sencer de Policia no el 
podrem fer en dos dies.
–Amb aquest canvi, el veïnat del Barri Antic trobarà a 

faltar la Policia?

–La voluntat és deixar una oficina de gestió i captació de 
queixes i denúncies al Barri 
Antic. L'actual equipament 
ja no reunia les condicions, 
se'ns va donar aquella oca-
sió i crec que és un lloc bo, 
és accessible, hi ha aparca-
ment, li és fàcil d'arribar a la 
gent i, a la vegada, la sortida 
d'allà a la resta del munici-
pi és tan ràpida com des de 
Lluís Companys. Hi traslla-
dem també Promoció Eco-
nòmica i l'SLOP. No hauria 
estat la nostra decisió, ja que 
nosaltres haguéssim tras-
lladat Serveis Socials, però 
l'edifici està acabat i compli-
rem els usos previstos.
–La sortida de Vallès Vi-

sió va generar una gran 

discrepància entre el PSC 

i Sumem. Com encareu 

aquest tema?

–Pensàvem diferent. Tampoc hi estava en contra, sinó que 
deia que el nou canal audiovisual es podria haver fet pa-
ral·lelament i mentrestant haver mantingut Vallès Visió 
fins que allò funcionés. Anem en la línia de tirar endavant 
aquest canal de comunicació local i, ara, a dos anys de les 
eleccions, tampoc ens hem plantejat remoure res amb Va-
llès Visió. Tot continuarà igual com a mínim fins al 2023, 
després pot ser que continuï igual o no.
–Heu mantingut el llaç groc a la façana de l'Ajuntament, 

després d'enretirar-lo durant la campanya de les elec-

cions catalanes. Quin posicionament té el govern res-

pecte als presos polítics?

–Vam acordar mantenir el llaç, per respecte i solidaritat amb 
el veí de Parets que està empresonat. Políticament, cada for-
mació opinem una cosa o una altra. Amb en Jordi Turull, en 
èpoques anteriors, sempre hi ha hagut una relació cordial. Al 
marge d'estar en una força política diferent de la que governa-

va a Parets, cada cop que se li ha requerit 
o ha pogut donar un cop de mà per ajudar 
el poble ho ha fet. Per tant, jo amb la per-
sona de Jordi Turull només puc tenir un 
reconeixement i una vàlua. Políticament, 
ens hauria agradat trobar-nos amb ell i 
com a mínim haver-hi parlat els pocs dies 
que els van deixar en llibertat. No descar-
to fer-ho en algun moment. Sempre hem 
pensat que estem per governar a nivell 
local, no entraré en el debat de presos 
polítics o polítics presos, però sí que con-
sidero que se'ls hauria d'haver facilitat al-
gun tipus de llibertat. Hi porten tres anys 
i crec que podrien estar fent alguna altra 

tasca que no sigui estar a Lledoners.
–Li faríeu una rebuda com la que se li va fer l'estiu passat?

–No sé què faríem, perquè parlar de política ficció és molt 
complicat i a mi no m'agrada, però sí que puc dir que el go-
vern anterior no li va fer una rebuda, ens ho ha negat sem-
pre. Va ser una voluntat popular i jo entenc que el govern 
anterior tampoc li va fer una rebuda.
–A finals del 2020 vau publicar tot un seguit de propos-

tes que fèieu al govern aleshores encapçalat per Jordi 

Seguer de cara als pressupostos de 2021. Recentment 

els han aprovat vostès. Les incorporan totes?

–Una part importantíssima, sí. Creem dos fons, un molt con-
cret per ajuts directes a comerços, bars, restauradors i estèti-
ques de 200.000 euros i n'hi ha un altre per destinar-lo, si cal 
a això, o a altres necessitats que puguem trobar, de 138.000 
euros. Però també n'hi ha un tercer de 69.000 euros. Dels 
500.000 que demanàvem, estem al voltant. N'hi ha d'altres 
propostes que no hem pogut posar: hem assumit una part 
dels pressupostos que hi havia i hem pogut incloure tot el que 
el nou govern prioritzem, que és l'atenció directa al ciutadà.
–Demanaven uns pressupostos participatius per a jo-

ves de 400.000 euros. Hi són?

–No ho hem inclòs, però no vol dir que no ho incloem. Te-
nim una llista d'ampliacions del pressupost que hem de 
fer quan estiguin aprovats, quan tinguem tancat el 2020 i 
sapiguem el romanent. Tot i això, en aquests moments la 
participació és complicada, però no descartem fer una part 
del pressupost participatiu per a joves.
–Els llibres de secundària seran gratuïts?

–De moment estem encara amb els de primària. Els nostres 
pressupostos de debò seran els del 2022.
–I la tercera sala polivalent o pavelló?

–No. En aquests moments ja tenim la piscina, el Tenes i l'insti-
tut escola. És un compromís que tenim, i ens hagués agradat, 
però ja s'han variat les coses. De fet, havíem demanat propos-
tes d'ubicació i ens ho dibuixaven a la zona on hi ha el petit 
camp de futbol de terra. Allà és on en teoria el govern ante-
rior pensava ubicar la piscina i hi estem treballant en aquesta 
línia, però haurem de repensar-ho. La voluntat seria que tot 
estigués més o menys a prop i a l'entorn. Quan ens hi posem a 
treballar, si alguna de les fórmules no encaixa allà, haurem de 
mirar on seria. És una necessitat imperiosa per descongestio-
nar les hores d'entrenaments dels clubs, i nosaltres hi hem de 
donar resposta.    sergio carrillo

"Hi ha qui va al Síndic de

Greuges i demana empara

per allò que abans no

practicava amb nosaltres"

"Ens hauria agradat

trobar-nos amb en Jordi

Turull i haver-hi parlat quan

els van deixar en llibertat"

s.c.

s.c.
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Les factures pendents de 
pagament a Parets porten cua
PARETS.  Ara Parets ERC i Parets per 

la República van fer dimecres una 

roda de premsa, després d'haver re-

but l'informe de la interventora del 

consistori sobre les factures pen-

dents de pagament, en què van defi-

nir d'"engany" les acusacions fetes 

pel govern actual en aquest sentit.

El PSC i Sumem Esquerres a Pa-

rets feien el 8 de febrer un comuni-

cat criticant que el govern encap-

çalat per Jordi Seguer havia deixat 

743 factures pendents de paga-

ment, per un valor de més d'1,2 

milions d'euros. Tanmateix, Seguer 

(Ara Parets ERC) va explicar que les 

mencionades són les factures que 

hi havia pendents de pagament el 

21 de gener, però que quan van dei-

xar el govern, arran de la moció de 

censura, les factures pendents eren 

508 i amb un import total d'uns 

974.000 euros, "una xifra que 

dista moltíssim d'allò que van 

publicar", va apuntar Neus Jordà 

(Parets per la República).

D'aquestes factures, l'exalcalde 

va dir que "el 90% corresponen 

a consums d'electricitat, de gas, 

d'aigua i de neteja d'edificis dels 

50 equipaments municipals", a 

més del bus urbà. Seguer insistia 

que, "lluny del que afirmaven 

el PSC i Sumem, els proveïdors 

afectats no eren pas proveïdors 

emprenedors i autònoms del 

nostre poble, sinó bàsicament 

grans empreses com Endesa, 

Naturgy, CASSA i Endavant".

Jordà, per la seva banda, va la-

mentar que "l'acusació és molt 

greu" i va posar l'accent en el fet 

que totes les factures "tenien par-

tida pressupostària i diners as-

signats i reservats".

A banda, tots dos van assenyalar 

que la conformació de factures s'ha 

treballat igual com s'havia fet prèvi-

ament i van recalcar que, segons diu 

l'informe d'intervenció que van re-

bre a finals de març, "la conformi-

tat de la factura és competència 

del responsable de cada contrac-

te que ha de ser un treballador 

CONSISTORI  ARA PARETS ERC I PARETS PER LA REPÚBLICA EXIGEIXEN AL GOVERN 'UNA RECTIFICACIÓ PÚBLICA' SOBRE LES FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT

SALA SERRA  Kènia Domènech, Jordi Seguer i Neus Jordà

s.c.

municipal, no un càrrec polític". 

Malgrat tot, l'exalcalde no va voler 

"fer de cap manera cap crítica 

cap als tècnics municipals", sinó 

que va voler constatar "que el fun-

cionament de l'administració 

públic és molt més enrevessat 

del que ens puguem imaginar".

Ambdós partits van exigir al go-

vern "una rectificació pública per 

corregir la seva falsa informació" 

i també es van adreçar als seus exso-

cis de govern: "Qui més ho ha criti-

cat, Sumem Esquerres, ha format 

part d'aquest govern pràctica-

ment fins a l'últim moment, i mai 

ha qüestionat internament 

aquesta gestió econòmica, a la 

qual sempre hi ha votat a favor".

Juzgado no parla de malversació
Precisament, en l'entrevista rea-

litzada a l'alcalde abans de la roda 

de premsa [vegeu pàg. 12 i 13], 

Francesc Juzgado s'hi referia a l'as-

sumpte: "Què vol dir que et trobis 

amb un nom tan elevat de fac-

tures per conformar? Fins que 

no les acabis de conformar, no 

pots tancar l'exercici del 2020. 

Fins que no tanques l'exercici, no 

pots tirar endavant el pressupost 

d'inversions, perquè una part va 

finançat amb préstec i el primer 

que et demanen les entitats quan 

els demanes un préstec és el tan-

cament de l'exercici anterior". El 

batlle afirmava que són "els tècnics 

qui han de conformar la factura", 

però també hi deia: "Jo sé que si no 

hi estàs a sobre, el dia a dia fa que 

es vagin apartant la conformació 

de factures". Per últim, cloïa dient 

que "aquí no hi ha ni malversació 

ni deixadesa, res lluny d'això, és 

pura gestió que el que fa és en-

darrerir l'execució d'una part del 

pressupost".    sergio carrillo

2021: NUEVAS INSTALACIONES EN GRANOLLERS

COOPERACIÓ

Mollet i Ravensburg 
sumen projectes de 
bones pràctiques
MOLLET. El passat març es van 

reunir virtualment els governs 

de Mollet i de Ravensburg, amb 

respectius responsables tècnics, 

per aprofundir la relació d’ager-

manament d’ambdues ciutats i 

detectar bones pràctiques dutes a 

terme durant la pandèmia en àm-

bits com educació, salut o cultura, 

entre d’altres. La iniciativa, impul-

sada pel consistori molletà, també 

té per objectiu compartir futurs 

projectes i iniciatives que facilitin 

una sortida social i econòmica de 

la pandèmia a les dues ciutats. Al 

projecte també si ha sumat Rivo-

li, agermanada amb Mollet des de 

1986, i també s’ha convidat a fer-

ho a Montélimar, en aquest cas 

agermanada amb Mollet des de 

2018.  La pròxima reunió es durà 

a terme el 9 de juny.  

OCUPACIÓ

Més de 700 joves 
formats per accedir 
al món laboral
BAIX VALLÈS.  El Programa Integral 

de Cualificación y Empleo (PICE) 

de Garantia Juvenil i impartit per la 

Cambra del Vallès Oriental ha for-

mat 724 joves amb l'objectiu de pro-

mocionar i facilitar el seu accés al 

món laboral i l’autoocupació. L’èxit 

del programa ha permès que 4 de 

cada 10 joves que hi han participat 

hagin assolit un lloc de feina en aca-

bar el procés formatiu, ja que la taxa 

d’inserció del programa PICE s’ha 

situat en un 44%. En aquest sentit, 

un 25% de  les  contractacions  que  

es  van  realitzar  són  superiors  als  

tres  mesos  i  estan  relacionades 

amb  les  formacions  específiques  

lligades  al  sector  de  la  informàtica.  

Els sectors de la logística i el mante-

niment, la imatge personal, l’hosta-

leria i el comerç també van generar 

importants oportunitats.  
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L'atur baixa lleugerament el març al Baix 
Vallès, després de tres mesos a l'alça
BAIX VALLÈS. Després de tres mesos 
consecutius a l'alça, les dades de 
l'atur al Baix Vallès han aconseguit 
revertir la tendència i han tancat el 
mes de març amb un lleuger des-
cens respecte al febrer. El territori 
té 8.521 persones desocupades, 
869 més que el març del 2020 quan 
va començar la pandèmia, però 4 
menys que el mes anterior. Tot i 
aquesta disminució, el nombre de 
persones aturades és el més ele-
vat en un mes de març des de l’any 
2017, segons l'Observatori-Centre 
d'Estudis del Vallès Oriental.

En concret, la meitat de pobla-
cions han tancat el mes de març 
amb menys atur que el febrer. És el 
cas de Montmeló, amb 13 aturats 
menys (538) i una taxa d'atur de 
l'11,10%; Martorelles, amb 11 atu-
rats menys (308) i una taxa d'atur 
del 12,21%; Parets, amb 10 aturats 
menys (1.025) i una taxa d'atur 
del 9,72% i Sant Fost, amb 1 atu-
rat menys (448) i una taxa d'atur 
del 10,66%. Mentre que les dades 

de persones sense feina a Mollet, 
la Llagosta, Montornès i Santa Ma-
ria han seguit la tendència alcista 
dels darrers mesos. A Mollet és 
on s'ha registrat l'increment més 
alt de tota la subcomarca, amb 18 
persones més a les files del Servei 
Català d'Ocupació (SOC) que el mes 
de febrer (3.830) i amb una taxa 
d'atur del 13,88%. A Montornès 
l'increment ha estat de 9 persones i 
ja suma 1.293 desocupats i una taxa 
d'atur del 14,13%, la segona més 
elevada del Baix Vallès. 

Mentre que la Llagosta ha tan-
cat el març amb tres aturats més 
(1.030) i una taxa d'atur del 14,48%, 
la més alta del territori. A Santa Ma-
ria, en canvi, tot i incrementar en 1 
persona de la xifra d'aturats (49), 
la taxa d'atur és la més baixa de la 
subcomarca (9,14%).

Gairebé un miler més d'aturats
En termes interanuals, tots els 
municipis baixvallesans han incre-
mentat la xifra d'aturats respecte 

OCUPACIÓ TOT I AQUESTA DISMINUCIÓ, EL NOMBRE DE PERSONES ATURADES ÉS EL MÉS ELEVAT EN UN MES DE MARÇ DES DEL 2017

TAMBÉ PODEU POSAR-VOS EN CONTACTE AMB MI MATEIX A: 
jsalavila@hotmail.es

El preu és de 10 €. 
Comprant-ne 2 es farà un 10% de descompte i comprant-ne 3, un 20% de descompte.

(La forma de pagament serà que quan rebeu els llibres, ingresseu l’import que s’indica a la factura). 

LLIBRERIES ON TROBAR-LOS: 
IMPREMTA-LLIBRERIA FARRÉS I L’ELEFANT (PARETS DEL VALLÈS)

Una abraçada als amics 
i amigues que em llegeixen.

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

EL 22% DE L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA 
COVID PEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
■ Des de finals de 2019 fins al tercer trimestre de 2020 han tancat al Vallès Oriental 
99 empreses dels sectors del metall, l’automoció i afins, i 45 empreses del sector 
logístic. Això suposa un 13% i un 7% respectivament, del teixit empresarial de la 
comarca. A més, l’atur en aquests sectors durant el 2020 també ha crescut en 153 
i 82 persones respectivament, mentre que els ERTO han parat el cop i han evitat 
una destrucció massiva de llocs de treball. En facturació, la Covid-19 ha tingut un 
impacte negatiu de més de 450 milions d’euros en aquests sectors, mentre que 
en tots els àmbits del teixit productiu l’impacte estimat a la comarca és de 2.019 
milions d’euros. Per tant, el 22% de l’impacte econòmic que la pandèmia ha causat 
a la comarca correspon a aquests tres sectors, segons l’Estudi de l'impacte de la 
Covid-19 als sectors del metall, logístic i afins al Vallès Oriental.

a les dades registrades durant el 
primer mes de l'estat d'alarma 
i del confinament total, el març 
de l'any passat. Mollet i Sant Fost 
amb un 8,2% d'aturats més que 
fa un any, són les localitats on ha 
incrementat menys l'atur. Les se-
gueixen Martorelles (+11,6%), 
la Llagosta (+12,2%), Montmeló 

(+14%), Montornès (+16%), Pa-
rets (16,6%) i finalment, Santa 
Maria (+22,5%). 

Tot i la lleu recuperació, des del 
sindicat UGT insisteixen en "la ne-

cessitat d’incrementar el ritme 

de vacunació per poder contro-

lar la pandèmia i reactivar el 

nostre mercat de treball".  

INDÚSTRIA

La farmacèutica 
Grifols compra set 
centres de plasma 
als Estats Units 
PARETS. Grifols ha tancat la compra 
de set centres de donació de plasma 
als Estats Units per 46,6 MEUR, fins 
ara gestionats per la farmacèutica 
italiana Kedrion. L'operació, que ja 
té el vistiplau de les autoritats re-
guladores, es finançarà amb recur-
sos propis i permetrà a l'empresa 
disposar de 240.000 litres de plas-
ma anuals. L'adquisició s'emmarca 
dins el pla estratègic del grup, que 
vol expandir i diversificar l'accés al 
plasma. Actualment, Grifols disposa 
de 351 centres de plasma, 296 als 
Estats Units i 55 a Europa, concreta-
ment a Alemanya, Àustria i Hongria. 
Segons la companyia, l'operació 
"contribueix a seguir reforçant 

la xarxa integrada de centres de 

plasma", quelcom que representa 
"un important avantatge com-

petitiu". En aquest sentit, assegura 
que mantindrà el compromís de 
"seguir incrementant la disponi-

bilitat de plasma per continuar 

assegurant el subministrament 

de teràpies plasmàtiques".  
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OPINIÓ

La llengua és un dels principals elements identitaris dels catalans per això les 

dades sobre el nombre de parlants, l'ús social que se'n fa o els percentatges 

sobre el seu coneixement són analitzades amb lupa i constitueixen un 

termòmetre de la seva salut i vitalitat. Malgrat que les dades apunten que mai 

tantes persones coneixien el català el seu ús habitual ha anat reculant en els 

darrers anys. La política d'immersió lingüística a les escoles que es va impulsar 

des de l'administració catalana a mitjans dels anys 80 va aconseguir que tots 

aquells escolartizats en les últimes tres dècades i escaig coneguessin el català 

i que es creés la percepció que gairebé tothom coneixia la llengua. Però aquest 

mapa mental es va esquinçar amb l'onada migratòria de principis del 2000, 

quan l'ús del castellà va irrompre novament amb força. Amb tot, la darrera 

enquesta de política lingüística destaca una tendència important respecte a 

estudis anteriors i és que augmenten el nombre de parelles que no tenien com 

a llengua materna el català, però que sí que el fan servir per relacionar-se amb 

els seus fills. Sigui de forma natural, per l'entorn en què es mouen, o de forma 

conscient i, fins i tot, militant, que la transmissió intergeneracional de la llengua 

catalana augmenti és un element favorable per a una llengua que continua en 

una gran inferioritat de condicions respecte al castellà. 

L'ÚS INTERGENERACIONAL DEL CATALÀ

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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nguany commemorem el 90è ani-

versari de la Constitució republica-

na de 1931, la primera constitució 

plenament democràtica i garantista 

de drets que ha tingut l'estat espanyol. Aquesta 

constitució aspirava a modernitzar i democra-

titzar Espanya i ho hauríem aconseguit si no ha-

gués estat pel cop d'estat que van donar els mili-

tars, colpistes traïdors que es van alçar contra la 

democràcia el 18 de juliol de 1936. Cal recordar 

el seu article 1: "Espanya és una República de 

treballadors de tota classe, que s'organitzen en 

règim de Llibertat i de Justícia. Els poders de 

tots els seus òrgans emanen del poble".

La República va néixer per transformar 

profundament la realitat d'una Espanya 

encara feudal, per a garantir la llibertat, els 

drets humans i la justícia social. Hi havia al-

tres articles de la Carta Magna molt avançats, 

entre ells el 6: "Espanya renuncia  a la guerra 

com a instrument de política nacional", el 7: 

"L'Estat espanyol acatarà les normes univer-

sals del Dret internacional" o l'article 25: ''No 

podran ser fonament de privilegi jurídic la fi-

liació, el sexe, la classe social, la riquesa, les 

idees polítiques ni les creences religioses".

El  compromís amb la democràcia i la vo-

luntat popular es va acreditar amb l'elec-

ció del president de la República, l'únic cap 

d'Estat triat democràticament en la histò-

ria del nostre país. La segona República va 

aconseguir molts avanços, el Parlament es 

va convertir en el centre de la vida política i 

90 anys de la Segona República

E

ANTONIO
LÓPEZ

Exregidor de Mollet i membre 

de la Direcció Nacional d'EUiA 

de control del Govern. També es va ampliar la 

democràcia constitucionalitzant el referèn-

dum, establint un Estat laic i creant un ampli 

catàleg de drets, també en àmbits privats, 

com el matrimoni, l'educació, la família, el 

treball o l'economia. Per primera vegada es 

va aconseguir la igualtat de gènere, en reco-

nèixer el dret de vot a les dones i el matrimoni 

civil amb igualtat de drets. 

La Constitució Republicana va suposar l'ac-

cés de tot el poble a la cultura i a l'educació 

que, per primera vegada, es van convertir en 

drets garantint l'emancipació social. Es va es-

tablir el caràcter obligatori de l'educació bà-

sica, pública, gratuïta i laica, que va significar 

un immens esforç econòmic de l'estat. 

En el pla d'organització territorial. la sego-

na República va aprovar els estatuts d'auto-

nomia de Catalunya, el País Basc i Galicia, tot 

i que aquest darrer no va ser aplicat pel cop 

d'estat dut a terme per la dreta i el feixisme.

Sense oblidar la segona, continuem avan-

çant en un horitzó república. Volem una III 

República que sigui  garantia dels drets es-

sencials que posin fi a qualsevol discrimina-

ció familiar o personal, perquè tots siguem 

iguals davant la llei. No volem càrrecs here-

ditaris, volem que tota la ciutadania puguin 

accedir a les més altes institucions de l'estat. 

La nova República ha de garantir  els plens 

drets econòmics i socials, imprescindibles 

perquè totes i tots els nostres conciutadans/

as tinguin una vida plena i digna. 

Finalment, cal avançar per un procés cons-

tituent cap a la tercera república, Federal/

Confederal, laica, plurinacional, feminista, 

solidària, ecològica, amb justícia social, que 

reconegui el dret a l’autodeterminació de les 

nacions que la componen.

A Parets, sense pressupost fi ns al març
Aprovem el pressupost a fi nals de març i, si podem, recuperarem el temps perdut, però s’ha de 
saber que Ara Parets ERC no va voler aprovar el pressupost del 2021 quan tocava, el desembre 
de 2020. Des de Sumem Esquerres a Parets encara no entenem perquè ERC no va voler, de cap 
manera, aprovar-lo dins el termini lògic que és abans del 30 de desembre del 2020. Desconei-
xem els interessos que defensaven els seus regidors amb aquesta paràlisis. Potser tenien en-
veja dels seus col·legues a la Generalitat on governen amb Junts per Catalunya i han funcionat 
molt temps amb pressupostos prorrogats. Una llàstima perquè això indica un menysteniment 
i un perjudici cap els ciutadans considerable. La paràlisi és gran. Suposem que els regidors 
d’ERC a Parets van voler copiar el mal funcionament de la Generalitat que tenen aturat el país 
mentrestant, per exemple, els bascos avancen que se les pelen.

No aprovar el pressupost vol dir paralitzar l’Ajuntament i això és el que ha passat a Parets. 
Un desgavell que nosaltres ja vàrem anunciar i que no entenem, ara ho hem entès, una 
incompetència d’alt voltatge, un mirar-se al melic i un distanciament del poble notori. Uns 
incompetents amb més de 500 factures per tramitar el 30 de desembre passat a via pública 
per un import d’un milió d’euros, amb el que això suposa de perjudici pels proveïdors.
La incompetència i la incultura són males companyies. Ho va dir la Merkel, hem de destinar 
molts diners a educació perquè els ignorants i els incompetents ens consten molt cars.

sumem esquerres a parets / parets del vallès

voltes, en aquest sorprenent i 

imprevisible món que habitem, 

es produeixen confluències que 

ens sorprenen per la diversitat 

de fets, d’objectes o d’éssers que s’apleguen 

en un mateix moment o lloc. La tragèdia i la 

bellesa en una erupció volcànica, l’alineació 

de planetes, o la mort en un mateix dia de 

dues personalitats de sensibilitats i pensa-

ments ben diferents, sovint oposats.

Si optem per fer servir la nostra capaci-

tat de dubtar, pensar i decidir, la virtuosa 

capacitat d’anar més enllà d’allò superfici-

al, d’allò que es veu amb la mirada ràpida i 

desenfocada, i passem a la mirada dedicada 

i delicada, aquelles confluències ens poden 

permetre afrontar dubtes o contradiccions 

entre les que, com a humans, ens movem.

Tanmateix, aquests nostres temps de 

superficialitat, de no voler anar més enllà del 

que sentim sense escoltar, de menyspreu al 

món i a la vida, no ens mena a «fer de perso-

nes» ans només a fer d’éssers vivents no pas 

gaire superiors a les abelles o les figues de 

moro que punxen amb molta més naturalitat 

que no pas nosaltres agredim.

Aquest dimarts, 6 d’abril, han confluït en 

el camí cap a l’eternitat dos homes diferents 

A

OLIVERES-MADARIAGA, 
CONFLUÈNCIES

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

i oposats, però ni en tot ni sempre. Per cami-

nois tortuosos de muntanya, han confluït en 

la culminació de la vida i en l’arribada a la 

mort. Arcadi Oliveras sempre amb la bande-

ra del diàleg i de la pau; Julen Madariaga amb 

la bandera de la intransigència i de la mort, 

fins que tant dolor el va portar a acollir el di-

àleg i la pau que ara gaudiran junts.

Pot semblar contradictori o absurd, però 

per a mi, sincrònicament, van ser dos refe-

rents. Més a prop del pacifisme d’Oliveras, 

però condescendent amb la violència d’ETA 

fins als assassinats de Yoyes i d’Hipercor. Sí, 

per un cantó m’acollia a l’humanisme cristià 

d’Oliveras, però per l’altre acceptava la llui-

ta armada d’ETA, fins que tant dolor –terro-

risme– a molts ens va negar els ulls i ens va 

portar a una altra mirada.

No podem renunciar a tot el que vam viu-

re, a totes aquestes confluències contradic-

tòries que ens van empènyer a voler viure, 

entendre i transformar aquella societat: de 

la dictadura als somnis.

Si els que vam viure amb ús de raó fran-

quisme i transició no assumim i verbalitzem 

les nostres contradiccions, ens quedarem en 

elles i mai no les superarem. Oliveras i Ma-

dariaga, les seves vides i actituds ens poden 

ajudar a fer-ho. 

Amb respecte, llegim-los: Paraules d’Arcadi i 

En deuda con la verdad, ens poden ajudar. Sen-

se por i amb humilitat: afrontem-ho, just avui.

Per compartir
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ESPORTS

Alèxia Putellas, capitana d'EspanyaAna Carrasco presenta el seu equip al Circuit
La molletana Alèxia Putellas és nova 

capitana de la selecció espanyola. La 

futbolista, que ja ha disputat 83 partits 

amb Espanya, s'uneix a Jenni Hermoso i 

Irene Paredes, com a capitanes. 

Ana Carrasco s'ha tornat a posar la granota de fer feina per presentar la 

nova motocicleta amb Provec Racing, al Circuit de Barcelona-Catalunya. 

La pilot murciana, establerta a Granollers, ha presentat el projecte 2021 

amb l'objectiu de lluitar pel títol de WorldSSP 300, la mateixa categoria 

on es va proclamar campiona del món en 2018.

MOLLET. No hi va haver manera. El 

derbi vallesà de la Primera Cata-

lana es va veure dimecres amb la 

pólvora mullada entre el CF Mollet 

UE i el CF Les Franqueses, que van 

empatar sense gols un partit ajor-

nat. Tot i l'intercanvi de cops en-

tre els dos conjunts, repartiment 

de punts més que just al Camp 

Municipal del Germans Gonzalvo, 

que alhora no satisfà cap dels dos 

equips en les seves aspiracions.

El Mollet arribava al derbi amb 

la necessitat de refer-se de la 

derrota dolorosa contra la Unifi-

cació Llefià (2-0) i va mostrar-se 

convençut de la victòria durant la 

primera meitat. Joshua Romero 

va portar la batuta del partit amb 

una extraordinària sortida de pi-

lota, i un bon toc per repartir pi-

lotes, entre les bandes. La primera 

ocasió va ser d'un xut de falta del 

mateix '10' molletà, que va re-

querir una gran actuació de Jahir 

Nahen. Posteriorment, el Mollet 

es va animar per banda esquer-

ra en una acció mitjançant Martí 

i Arnau Fortuny. El migcampista 

assisteix Fortuny, a qui, després 

d'un refús, li queda la pilota dins 

de l'àrea i no pot sentenciar una 

clara ocasió. A les acaballes del 

primer temps, Alexis va rematar 

una pilota que va superar per alt 

el porter visitant, però en la línia 

de gol la defensa franquesina va 

treure el gol local. 

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP MOLLETÀ ES QUEIXA DE DOS POSSIBLES PENALS NO ASSENYALATS, I EL FRANQUESÍ, D'UN

L'equip franquesí va continuar 

la segona part amb una pressió 

alta i intentant dificultar la sortida 

de pilota molletana. A la represa, 

l'equip local va insistir amb el 

passador Joshua, que va habilitar 

en una gran acció a Fortuny, que 

tampoc es va mostrar afortunat 

en una segona clara ocasió. 

La bona feina col·lectiva fran-

quesina va anar guanyant metres 

al joc i al minut 70 va gaudir d'una 

ocasió clara de Guillem Resina, 

que va obliga a lluir-se a Víctor Vi-

larrasa. Els visitants van guanyar 

confiança i van aprofitar l'agilitat 

d'Alkaba Waly, que no va parar 

de superar rivals, apropant la pi-

lota a la porteria rival. De fet, Eric 

Llanes va tenir el gol de la victòria 

després d'una assistència de Tou-

nossa, però novament Vilarrasa 

apareixia per blocar el remat. 

Tres penals no assenyalats
El CF Mollet UE va veure com no 

s'assenyalaven dos possibles pe-

nals a favor seu. El primer va te-

nir lloc només començar, en un 

blocatge dins de l'àrea, i el segon, 

també als primers minuts de la 

represa, en un altre blocatge de-

fensiu. "No vull parlar de l'arbi-

tratge perquè és molt complicat 

Pólvora mullada en l'empat 
entre Mollet i les Franqueses

jl.r.b.

EN JOC  Un dels moments de la primera part del derbi vallesà

De derbi en derbi. El CF Mollet UE 

rebrà diumenge un CF Parets, en 

hores baixes. L'equip molletà se situa 

quart classificat amb 12 punts i té la 

necessitat de guanyar el derbi contra 

els paretans per seguir apropant-

se al primer lloc, que dóna l'ascens i 

ocupa la Guineueta amb 16 punts. El 

segon lloc, el de la promoció, és de la 

Unificació Llefià, amb 15 punts. Victòria 

gairebé obligada per no despenjar-se 

del grup perseguidor dels dos primers 

classificats. Pel que fa al CF Parets, 

que des de fa unes setmanes té nou 

entrenador amb Pau Trias, és cuer amb 

tres punts i té la necessitat de puntuar. 

El duel serà diumenge al Germans 

Gonzalvo (12h). 

DERBI BAIXVALLESÀ 
CONTRA EL PARETS 

fer-ho, però hi ha hagut dues 

accions claríssimes que podri-

en haver decantat el duel. Hem 

vist un penal claríssim a la pri-

mera part, que no s'ha xiulat, i 

diria que el de la segona part, 

també ho podia ser", admetia 

en acabar el derbi el tècnic del CF 

Mollet UE, David Parra. 

Pel que fa les Franqueses, hi va 

haver un possible penal a l'equa-

dor de la segona part sobre Mau-

de Balde, que l'àrbitre tampoc va 

assenyalar. "En això no em vull 

ficar, que cadascú digui. Jo puc 

dir que el que ens han fet era 

penal, però ells diran que el 

seu també ho era", assenyalava 

Manolo Parralo, entrenador de les 

Franqueses.  jl.r.b.

El DM Group vol 

tancar la fase 

regular invicte

BÀSQUET | Lliga EBA

MOLLET. El DM Group vol fer his-

tòria al grup C4 de la Lliga d'EBA 

i tancar la fase regular com a 

únic equip invicte de les lligues 

del bàsquet estatal. L'equip diri-

git per Josep Maria Marsà visita-

rà diumenge la pista del Mataró 

Germans Homs amb l'objectiu de 

mostrar la seva millor versió en el 

seu últim partit, tot i que serà a la 

penúltima jornada de la fase. Els 

molletans tenen jornada de des-

cans el 17 d'abril.

El conjunt molletà encadena 

onze victòries i cap derrota. Les 

dades són d'autèntic líder, que 

optarà a l'ascens de categoria. El 

Mollet té una anotació mitjana per 

partit de 75 punts i tan sols rep, 

per duel, 55,9 punts. Els mares-

mencs ocupen el segon lloc amb 

vuit victòries i quan li queden dos 

duels ja té assegurada la segona 

plaça. Tot i no disputar-se cap 

aspiració competitiva de la Lliga 

d'EBA, el duel servirà com a tastet 

de la semifinal de la Lliga Catala-

na d'EBA, que enfrontarà els dos 

conjunts el pròxim 24 d'abril al 

pavelló de la capital maresmenca. 

L'únic precedent d'aquesta tem-

porada entre els dos equips va ser 

durant la primera volta del grup 

C4 amb victòria molletana, per un 

demolidor 85 a 53. 

MATARÓ - DM GROUP MOLLET

Dissabte, 10 – 17 h Mataró
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arxiu municipal de mollet
MOLLET / MONTORNÈS. Els arxius 

municipals de Mollet i Montornès 

han aportat imatges fotogràfiques 

a la mostra virtual La Volta: 100 

anys de ciclisme i arxius, en què han 

col·laborat un total de 41 arxius 

d'arreu de Catalunya. L’emblemà-

tica Volta Ciclista a Catalunya ce-

lebra 100 anys d’història el 2021 

i per això la Xarxa d’Arxius Co-

marcals de Catalunya, en el marc 

del projecte Fem Esport / Fem 

Arxiu, ha promogut una exposició 

virtual amb imatges històriques 

de la prova. De fet, fa tan sols una 

setmana la ronda catalana va ser 

pel Vallès Oriental, passant pels 

carrers baixvallesans de Parets i 

Montmeló. Les imatges molletanes 

i montornesenques apareixen en la 

segona part de la mostra amb foto-

grafies històriques i cartells.

Campions i fabricació de bicis
Mollet no només té una llarga tra-

dició en el món del ciclisme sinó 

també en la fabricació de bicicle-

tes. A partir de la dècada de 1920, 

Rabasa, Solà, Isern, Filbà, Basolí, 

entre altres, obrien petits tallers 

de reparació. D'entre els ciclistes 

locals, destaca Teodor Montenys, 

que el 1926 guanya la volta al País 

Basc; Pedro Torres, guanyador 

del premi de muntanya del Tour 

1976); Melcior Mauri, crescut a la 

pedrera del Mollet, es proclama 

campió d’Espanya l’any 1991; o 

Pelegrí Pi, que el 1981 és procla-

mat campió del món de veterans 

 

Montornès, de Festa Major
A partir dels anys 40 del segle XX, 

a Montornès va créixer l’afició al 

ciclisme, de manera que va ser un 

dels esports que més interès des-

CICLISME  COL·LABOREN EN UNA MOSTRA VIRTUAL AMB IMATGES HISTÒRIQUES DE CICLISTES

Els Arxius de Montornès i 
Mollet, amb la Volta centenària

MOLLET  Sortida del control de Mollet l'any 1940

arxiu municipal montornès / ajuntament de montornès

MONTORNÈS  Pas de la Volta Ciclista l'any 1994

El FS Parets buscarà la 
sisena victòria a Lloret

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  ÉS EL CINQUÈ CLASSIFICAT

fs parets

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del conjunt paretà a casa

BAIX VALLÈS. El FS Parets vol enca-

denar la sisena victòria i continuar 

l'escalada per les places d'ascens 

de categoria. El conjunt paretà, que 

havia perdut les dues primeres 

jornades, ha guanyat tots els par-

tits que ha disputat des que es va 

reprendre la competició. El pròxim 

rival serà el Lloret, que ocupa el 7è 

lloc amb 13 punts i ve de guanyar 

contra el Cardedeu, per 3 a 4. Per 

la seva banda, els paretans, són 

cinquens classificats amb 15 punts 

i té el primer lloc a tres punts, que 

ocupen empatats el Montcada i el 

Manlleu. 

Pel que fa a l'Sporting Montmeló 

i el FS Barri Can Calet, lluiten per 

no baixar. Els montmelonins, cuers 

amb un punt, reben el Cardedeu, 

que és rival directe per la perma-

nència, i els santfostencs, amb cinc, 

rebran el colíder, el Manlleu, que 

tan sols ha perdut un partit i enca-

dena dues victòries.   

pertava entre els montornesencs. 

Tant era així que va ser el primer 

esport, junt amb el futbol, que es 

va introduir en la Festa Major, amb 

la celebració d’una cursa en les 

vies pavimentades dels voltants 

del poble. L’any 1981 es fundà el 

Club Ciclista Montornès que no fa-

lla mai en l’organització de curses 

per la Festa Major, algunes de les 

quals són de caràcter provincial. 

L’any 1994, la Volta a Catalunya va 

passar pel municipi, entre d'altres 

anys.  

LLORET – FS PARETS

Diumenge, 11 –10 h Parets

SPORTING – CARDEDEU

Diumenge, 11 –18.15 h Montmeló

CAN CALET – MANLLEU

Diumenge, 11 –18.45 h Sant Fost

HANDBOL | Primera Catalana  INICIA LA COPA FEDERACIÓ

PARETS. El CH Parets es va estre-

nar a domicili a la Copa Federació 

de la Primera Catalana amb der-

rota contra el Lleida Pardinyes 

Negre, per 35 a 26. L'equip pare-

tà tornava a competir després de 

molts mesos sense jugar cap par-

tit oficial. La segona jornada dels 

paretans tindrà lloc el 25 d'abril 

contra l'Espanyol.  

El CH Parets s'estrena amb derrota
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Emocions i aprenentatgeObservació de la Lluna amb telescopi
El director de la International Science Teachins 

Foundation, Héctor Ruiz Marín, ofereix la 

xerrada Emocions i aprenentatge. Serà una 

sessió telemàtica aquest dissabte a les 11 h, dins 

el cicle Eduqem i gaudim de Montornès.

L’Escola de la Natura reprèn les activitats aquesta primavera, 

amb una programació que inclou sortides, cursos i tallers per 

a diferents públics. D’entre l’oferta d’activitats, destaquen les 

sessions d’astronomia infantils i per a adults. Aquest divendres

(20 h) tindrà lloc l'observació de la Lluna amb telescopi.

CULTURA

dissabte 10

diumenge 11

divendres 9

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

Molt tapat ja des de bon 

matí, i ruixats a partir de 

migdia i fins el vespre, amb 

temperatures màximes 

més baixes.

Continuarà el cel molt 

tapat al matí i migdia, 

moment en el que s’obri-

ran clarianes i la tempera-

tura pujarà respecte ahir.

Núvols alts al matí, amb 

clarianes, per tapar-se a la 

tarda, amb ruixats a mitja 

tarda i sobretot al vespre 

i nit.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 1 21ºC 5ºC 19ºC - 24 km/h SE

DIVENDRES, 2 21ºC 8ºC 20ºC - 32 km/h E

DISSABTE, 3 24ºC 9ºC 18ºC 1,6 29 km/h SE

DIUMENGE, 4 19ºC 9ºC 17ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 5 21ºC 8ºC 19ºC - 32 km/h SSW

DIMARTS, 6 17ºC 8ºC 14ºC - 31 km/h SSW

DIMECRES, 7 14ºC 6ºC 13ºC 0,6 21 km/h SW

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

SANT FOST. L'escriptora santfos-

tenca Mònica Esbert presentarà 

dijous (19 h) a l'Ateneu Jaume Rifà 

de Sant Fost la seva darrera no-

vel·la, Quan érem perverses, amb la 

qual va guanyar el 2019 el primer 

Premi Ateneu organitzat pel con-

sistori.

La Laura (Garçon), la Míriam 

(Xina), la Maria (Nimfa) i la Judith 

(Juju) eren amigues inseparables 

en una escola de monges dels anys 

vuitanta. Juntes formaven el grup 

Les Evans. Gairebé dues dècades 

més tard es retroben en circums-

tàncies força complexes. Segons 

l'autora, "la meva novel·la no és 
tan maca com sembla, perquè 
hi ha una part bastant fosca". 

Aquest fet l'ha volgut represen-

tar amb el quadre de la coberta, 

del qual diu: "A la pintura hi ha 
unes noies que hi estan tran-
quil·lament, però a la dreta hi 
ha una dalla de la mort a sobre 
d'una d'elles. El quadre sembla 
molt mono, però si te'l mires bé 
no és tan maco com sembla". En 

aquesta línia, avança que les noies 

són més dolentes del que a priori 

el lector es pugui imaginar.

Pel que fa a la trama, Esbert as-

senyala que està protagonitzada 

per "una història d'amor impos-
sible i la impossibilitat d'aquest 
amor radica precisament en un 
passat bastant obscur d'un dels 

dos, un fet que frenarà una mica 
que aquest amor pugui dur-se a 
terme".

L'autora considera que les se-

ves novel·les "li fan plantejar 
coses al lector", però alhora el 

deixa amb intrigues fins al final. 

"Sempre intento que hi hagi una 
bona dosi de suspens, de mane-
ra que el lector no pugui deixar 
de llegir-lo. Que vagi confecci-
onant-se un puzle i fins al final 
s'ho ha de replantejar tot. Fins 
al final no t'acaba d'encaixar 

L'autora Mònica Esbert presenta 
'Quan érem perverses' a Sant Fost

LITERATURA  L'ESCRIPTORA SANTFOSTENCA VA GUANYAR EL 2019 LA PRIMERA EDICIÓ DEL PREMI ATENEU, ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT DE SANT FOST

m.e.

MÒNICA ESBERT  Amb el seu cinquè llibre, 'Quan érem perverses'

tot", hi afegeix.

També diu que li agrada jugar 

amb temes i situacions que no tot-

hom vegi de la mateixa manera.

Un procés d'autoedició
Mònica Esbert explica que enviar 

els llibres a les editorials perquè 

te'ls publiquin és ben complex. 

"De les editorials tinc molt bo-
nes crítiques, però al final et di-
uen: 'Ara mateix no podem aga-
far gent que no coneixem i que 
no tenen un nom'". Així que el 

camí per publicar és presentar les 

obres a concursos, cosa que ja rea-

litza des de fa dues dècades, temps 

en què ha aconseguit publicar cinc 

novel·les. "És una manera com-
plicada, perquè has de guanyar 
el premi, però tens més possibi-
litats", apunta.

Quan va veure el certamen sant-

fostenc, s'hi va presentar. Va ser 

la primera edició, l'any passat no 

es va fer –enmig de la pandèmia–, 

però Esbert voldria "que cada any 
es fes i que hi hagués una conti-
nuïtat". El premi, en aquest cas, 

va ser diferent d'altres concursos: 

"Les altres vegades que he gua-
nyat, hi havia un premi en me-
tàl·lic i la mateixa organització 
s'encarregava d'editar el llibre, 
ja que hi havia darrere una edi-
torial". Amb l'obra Quan érem per-

verses va rebre el premi econòmic, 

i amb aquests diners va aprofitar 

per fer-se una autoedició de l'obra 

a Círculo Rojo.

A banda de la presentació a Sant 

Fost, el dijous 22 també presenta-

rà l'obra a la biblioteca Montserrat 

Roig de Martorelles. 

Els Manyacs recapten 
aliments per al Rebost

PARETS. Els Manyacs de Parets re-

captaran aliments per al Rebost 

de Parets. Serà aquest dissabte i 

ho faran en diversos supermer-

cats del municipi, on s’habilitaran 

espais específics amb envelats i 

taules per desenvolupar l’acció 

solidària. Els punts de recollida es 

trobaran en els establiments se-

güents: el Mercadona i l’Aldi, a la 

zona comercial Iveco; La Progres-

siva, al Barri Antic; el Superservis 

i el Sorli Discau, de l’Eixample; i a 

La Morada, el local dels Manyacs 

de Parets, al carrer de Ponent, 18. 

Tot plegat ho faran sota el lema 

Els Manyacs som la llet, i la colla 

castellera demana principalment 

“llet, llet en pols i galetes, tot i 
que qualsevol altre aliment serà 
ben rebut”. En tots els punts de 

recollida hi haurà persones volun-

tàries i s'extremaran les mesures 

de prevenció de la Covid-19. 

SOLIDARITAT  SERÀ DISSABTE EN DIVERSOS ESTABLIMENTS

EL CARTELL  Els aliments que es recaptin aniran a parar al Rebost Solidari

manyacs
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PARETS.  El paretà Alfred López, au-

tor del blog Ya está el listo que todo 

lo sabe, ha sumat recentment un 

nou llibre a la seva col·lecció, que 

en aquest cas s'anomena El listo 

que todo lo sabe ataca de nuevo. Pa-

labras y palabros. Els lectors tro-

baran set centenars de paraules 

encadenades "que expliquen qui 

som, d'on venim i on anem" i que 

descobriran què amaga la llengua 

i l'origen d'algunes expressions i 

locucions.

Per què el 25è aniversari d'un 

matrimoni són les bodes de plata? 

Tothom sap que el 30è aniversari 

són les bodes de perla i el 60è, les 

de diamant? Quin nom té l'escuma 

de la cervesa? D'on prové l'expres-

sió salvarse por los pelos? Per què 

ens juguem les coses a cara o creu? 

Aquestes són només algunes de les 

incògnites a les quals López dona 

resposta, amb el mateix objectiu 

que el blog i les seves prèvies pu-

blicacions: "Satisfer la curiositat 

sobre el món que ens envolta".

El llibre està estructurat en 66 

galàxies de paraules que poden 

llegir-se d'una en una per desco-

brir d'on provenen algunes ex-

pressions, però també es poden 

anar saltant al gust del lector, des 

del personatge bíblic Matusalem, 

fins a les ampolles de 6 litres.

Alfred López es defineix com un 

recopilador de dades, curiositats i 

anècdotes, i ja ha publicat diversos 

llibres en aquesta línia com: Eso no 

estaba en mi libro de historia de la 

política, Ya está el listo que todo lo 

sabe de sexo, Vuelve el listo que todo 

lo sabe. Una curiosidad para cada 

día del año o Ya está el listo que 

todo lo sabe: Una curiosidad para 

cada día del año. 

LITERATURA  ELS LECTORS CONEIXERAN SET CENTENARS DE 'PALABRAS I PALABROS' AIXÍ COM ELS SEUS ORÍGENS

ALFRED LÓPEZ  Ha publicat un nou llibre ple d'anècdotes i curiositats

ESTEVE LLANES

Alfred López publica 'El listo 
que todo lo sabe ataca de nuevo'

'Be God is' i 'Universari' omplen 

Can Rajoler d'humor i teatre

PARETS. Cap de setmana ple de te-

atre a Parets, amb una doble ses-

sió a Can Rajoler que abasta tots 

els públics d'edat. Primer serà el 

frenètic slapstick xou que combina 

música, humor, imaginació i teatre 

gestual anomenat Be God is, a càr-

rec d'Espai Dual, i que tindrà lloc 

dissabte a les 20.30 h.

Be God is és un delirant i addictiu 

espectacle que crea un ambient de 

gran complicitat amb el públic, en 

què les preguntes i el sentit comú 

passen a un segon pla i el joc del tot 

s’hi val domina l’escena.

Així se succeeixen diferents 

números protagonitzats per tres 

personatges muts –interpretats 

per Blai Juanet, Sanagustin, Oriol 

Pla, Marc Sastre– que interactuen 

en gags i petites històries, sempre 

acompanyats de música en direc-

te i amb una proposta escènica 

propera a la sala de cabaret. La 

música, el teatre i el circ dominen 

l’espectacle. Be God is parteix de 

l’experimentació artística, de la 

creació col·lectiva i de vies d’ex-

pressió llunyanes al text.

Accent baixvallesà
Diumenge a les 18 h, per la seva 

banda, Marcel Gros representarà 

Universari, emmarcat en la pro-

gramació de Rialles. Es tracta de 

l'espectacle amb el qual el bufó, 

pallasso i showman commemora 

els 25 anys de carrera en solitari 

damunt dels escenaris.

En un petit univers de lletres vo-

cals que es transformen en edificis 

i paisatges és on habita un curiós 

personatge que li agrada somiar 

despert, jugar amb les paraules i 

els objectes, transformant la rea-

litat a base de riure i imaginació. 

El Marcel, que sempre està als 

núvols, només toca de peus a ter-

ra per fer un salt, anar a la lluna i 

des d’allà veure la realitat i trans-

formar-la en espectacle, a través 

de la mirada del pallasso. Un pre-

sentador impresentable, un mim 

que no para de parlar, un concer-

tista desconcertat, un il·lusionista 

desil·lusionat seran alguns dels 

convidats. 

ARTS ESCÈNIQUES  SÓN LES DUES PROPOSTES DEL CAP DE SETMANA D''ESPECTACLES' I 'RIALLES'

'BE GOD IS'  Els tres personatges muts d'aquest xou frenètic

ESpAi duAL

BIBLIOTEQUES

El 24è concurs de 

punts de llibre, 

protagonitzat per 

Jean de La Fontaine

PARETS. El fabulista francès Jean 

de La Fontaine centra la temàtica 

del 24è concurs de punts de llibre 

de les biblioteques de Parets, amb 

motiu dels 400 anys del seu nai-

xement. La Fontaine i les faules és 

la temàtica triada. Com cada any, 

s'han establert quatre categories 

de participació per edats: blava 

(fins a 6 anys), vermella (de 7 a 

11 anys), verda (de 12 a 16 anys) 

i groga (a partir dels 17). Per par-

ticipar-hi cal recollir la plantilla 

en una de les biblioteques o pre-

sentar-hi el punt en un format de 

7 x 21 cm abans del 30 d’abril. Les 

tècniques que es poden utilitzar 

són a llapis de fusta, aquarel·les, 

plastidecors o retoladors i només 

s’admetrà un punt de llibre per 

participant. Els guanyadors s'es-

colliran per votació popular i els 

premis consistiran en un diploma i 

en un lot d'obsequis. El lliurament 

de premis es farà el 17 de juny a la 

biblioteca Can Butjosa, els treballs 

participants estaran exposats a les 

dues biblioteques i els dissenys 

guanyadors s’imprimiran i s’utilit-

zaran com a punt d’informació de 

les biblioteques.  

CONSULTORI
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Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Devolució de la 

fiança en finalitzar 
el contracte 
d’arrendament
A la finalització del contracte, l’inquilí 
ha de restituir a l’arrendador l’habitat-
ge o local “tal com la va rebre”. Ara bé, 
l’arrendador no pot retenir l’import de 
la fiança per a fer front al que es deno-
minen, conforme al que disposa l’art. 
1561 del Codi Civil, “menyscaptes 
produïts per l’ús ordinari o per causa 
inevitable”.
D’aquesta manera, l’arrendador úni-
cament podrà retenir la fiança quan 
l’immoble no se li retorna tal com 
l’arrendatari la va rebre o tal com 
s’havia pactat que l’arrendatari havia 
de lliurar-la, exclosos les deterio-
racions produïdes per l’ús normal i 
diligent de l’immoble al destí convin-
gut al llarg del temps. Ha de tenir-se 
en compte que, a menys durada de 
l’arrendament, menys “normal” serà 
que la finca present danys que no 
existien al temps de la signatura del 
contracte i que, a més anys, és més 
raonable que hi hagi portes que toquin 
el sòl, persianes que no acabin de tan-
car bé, taques en la pintura d’algunes 
parets, etc.
Així, en cas de discrepància, es neces-
sitaran elements de prova que acredi-
tin el bon o mal estat de la finca. En 
aquests supòsits és aconsellable que 
s’aixequi algun tipus d’acta (preferi-
blement notarial) amb fotografies que 
acreditin l’estat de la finca i tot això en 
el menor temps possible després de la 
finalització del contracte i lliurament 
de la possessió.
En el supòsit de desperfectes, és re-
comanable que, així mateix, es re-
captin pressupostos de reparació, es 
reparin efectivament i que tot això es 
vagi notificant immediatament al (ex) 
arrendatari.
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