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Els menors de 16 anys no podran 
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SERGIO CARRILLO
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EN PORTADA

El tram comprès entre els km 16 i 20, és 

segons Llatje, el de més accidentalitat a 

causa del pendent de la carretera que fa 

difícil frenar. El km 19,5, a Lliçà d'Amunt, 

és on es concentren més accidents, ja 

que, al pendent, se suma un revolt en 

el traçat de la via. Entre els km 16,9 i el 

17 (davant de l'espai comercial Iveco) hi 

ha un pendent local de 25 metres en 100 

metres de recorregut. A partir del km 16 

en sentit Barcelona el pendent se sua-

vitza i baixa l'accidentalitat.

EL KM 19,5 ÉS EL 
PRINCIPAL PUNT
D'ACCIDENTALITAT

La meitat d'accidents a la C-17 
entre Mollet i Lliçà són per encalç
La velocitat inadequada dels vehicles, les 
nombroses interseccions i el pendent de la 
via fan que aquest punt, entre els km 12 i 
20, sigui considerat un tram de concentració 
de sinistres, tot i que de caràcter lleu  

MOLLET / PARETS. Dia sí i dia també, 
el tram de la C-17 al Baix Vallès és 
protagonista de moltes de les con-
nexions radiofòniques d'informació 
sobre l'estat del trànsit. Les reten-
cions a Parets i Mollet són habituals, 
no només pel volum de circulació 
que s'hi concentra, amb una inten-
sitat mitjana diària (IMD) de 66.830 
vehicles al punt quilomètric 14,645 

de Parets del Vallès segons dades de 
2019, sinó també per la quantitat 
d'accidents que s'hi registren. 

El Servei Català de Trànsit (SCT) 
considera aquest punt entre els 
quilòmetres 12, a Mollet, i 20, Lliçà 
d'Amunt, un tram de concentració 
d'accidents, tot i que de caràcter 
lleu. "Es considera un punt ne-
gre quan hi ha una proporció 

notable de sinistres greus amb 
morts i ferits greus, però no és 
el cas d'aquest tram on sí que es 
registren molts accidents però 
la majoria lleus", indica Òscar 
Llatje, coordinador de Mobilitat i 
Seguretat Viària de l'SCT. Segons 
les dades facilitades per Trànsit, 
entre el 2012 i el 2020, es van 
registrar en aquest tram 716 ac-
cidents amb víctimes, dels quals 
41 van registrar víctimes mortals 
i ferits greus (amb una hospitalit-
zació superior a 24 hores). 

Dels 716 sinistres amb víctimes, 
poc més de la meitat (360) van ser 
per encalç, és a dir, col·lisions a la 
zona posterior d’un vehicle, per part 
d’un altre que circula darrere d’ell 
en el mateix sentit. Aquest tipus 

de col·lisions són més freqüents en 
ciutat i, tot i que sovint succeeixen 
circulant a baixa velocitat, és habi-
tual que produeixin al conductor 
del vehicle davanter lesions cervi-
cals. La segona tipologia d'accident 
més freqüent en aquest tram és la 
sortida de via (122), protagonitza-
des, sobretot, per motocicletes. 

Però quin és el motiu perquè si-
gui un tram amb una concentració 
tan alta d'accidents? Segons Llat-
je, les causes són diverses. D'una 
banda, l'alta densitat de trànsit. 
"És un tram entre ciutats im-
portants, amb enllaços a vies 
d'alta densitat com l'AP-7 i la 
C-33 i amb molta mobilitat obli-
gada", explica Llatje. 

Un altre dels motius de la peri-

llositat del tram és l'existència de 
nombrosos accessos (tant sortides 
com incorporacions) que no dis-
posen de carrils d'acceleració ni 
de desacceleració, respectivament, 
una problemàtica que acabarà 
amb les obres que s'estan fent del 
tercer carril i que preveuen elimi-
nar aquests accessos. El fet que 
moltes d'aquestes entrades i sor-
tides siguin a polígons industrials 
i fàbriques, fa que la presència de 
camions de gran tonatge sigui ele-
vada (més d'un 8% del total de ve-
hicles), una situació que es torna 
perillosa per als usuaris de la via. 
De fet, l'existència d'aquests acces-
sos és el que provoca que la tercera 
tipologia d'accidents més repetits 
al tram sigui la dels fregaments o 
col·lisions laterals (57).

Un tercer element a destacar 
és la velocitat inadequada. "No 
és un tram on els vehicles cir-
culin a una velocitat excessiva 
sinó que, sobretot els turismes, 
hi circulen a una velocitat que 
no s'adequa a la situació del 
trànsit", diu Llatje. I és que les 
característiques morfològiques de 
la carretera, amb punts amb pen-
dents importants, també agreu-
gen aquesta conducció a velocitat 
inadequada. i laura ortiz mateo

TIPUS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Altres 1 2 3 5 1 0 4 6 1 23

Atropellament 1 0 0 0 3 0 0 0 1 5

Caiguda en la via 6 5 3 9 4 9 5 4 0 45

Col·lisió frontal 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4

Encalç 14 42 37 75 57 48 57 27 3 360

Envestida (frontal lateral) 5 3 2 3 3 2 6 6 2 32

Fregament o col·lisió lateral 4 4 8 4 10 11 6 10 0 57

Resta sortides de via 20 11 15 19 19 7 15 67 9 182

Sortida de via amb atropellament 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Sortida de via amb xoc o col·lisió 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Xoc amb animal a la calçada 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Xoc contra objecte/obstacle 1 0 1 0 2 0 0 1 0 5

Total 53 67 69 115 100 77 96 122 17 716

ACCIDENTS AMB VÍCTIMES AL TRAM DE LA C-17 ENTRE ELS KM 12 I 20 (2012-2020)
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MOLLET. Els entorns de les escoles Montseny 

i Sant Jordi, divendres es van convertir en 

una festa per reclamar una major pacificació 

i seguretat d'aquests espais. El col·lectiu La 

Pública i les AMPA i AFA de les escoles  Mont-

seny, Sant Jordi, Can Besora i l'institut Aigu-

aviva estan adherits a la Revolta Escolar, un 

moviment que ja fa uns mesos que es mobilit-

za a diferents punts del territori per demanar 

mesures que permetin que els entorns dels 

centres educatius siguin espais amb menys 

contaminació i menys soroll i, per tant, més 

saludables. Divendres va ser la darrera mo-

bilització del curs i es van tallar els carrers 

d'accés a les escoles Montseny –avinguda 

Llibertat, entre carrer La Plana i avinguda de 

Badalona– i Sant Jordi –carrer Joan Maragall, 

entre Burgos i carrer Sant Isidre.  

Mobilitzacions a Mollet per 
uns entorns escolars més segurs

SOCIETAT

El risc de rebrot baixa dels 100 punts

El risc de rebrot en el Baix Vallès baixa per primera vegada en 

molt temps per sota dels 100 punts i dijous se situava en 70 

punts i la taxa de contagi per sota de 1, en els 0,75 punts. A 

l’Hospital de Mollet es manté el nombre d’ingressos per Covid-19 

amb 11 persones ingressades dimecres.

Sant Fost fa la seva coca de Sant Joan

L'Ajuntament ha impulsat la iniciativa de crear la Coca 

de Sant Fost per a aquesta revetlla de Sant Joan, que s'ha 

elaborat amb les diferents pastisseries, cafeteries i forns de 

pa locals. En la creació d'aquesta nova coca hi ha participat 

Corbalan,  Gabà, Cafeteria Angela’s, Cal Tete i la Cafeteria de Pas. 

MOLLET. Amb la millora de les 

dades epidemiològiques i l'alleu-

geriment de les restriccions, 

l’Ajuntament de Mollet aproparà 

al Centre algunes de les parades 

de tèxtil i parament de la llar del 

mercat setmanal dels dimarts.

A partir del dimarts 15 de juny, 

es reubicaran parades a dos car-

rers que fins ara no estaven in-

closos: Anselm Clavé, en el tram 

que va des de l’encreuament de la 

Rambla de Balmes fins a Ramon 

Casas, i el primer tram de l’avin-

guda Teixidores, entre la rotonda 

de Can Fàbregas i l’encreuament 

del carrer d’Ordidores. En con-

cret, s'hi traslladaran una vuitan-

tena de paradistes. El tram que 

desapareix serà el més llunyà de 

l'avinguda Rabassaires, des de 

l’alçada del concessionari de cot-

xes Ford fins al restaurant Viena. 

Segons l'Ajuntament, els can-

vis pretenen "fer un mercat més 

segur, eliminant i minimitzant 

els aspectes que incideixen de 

forma negativa en la mobilitat i 

seguretat dels ciutadans, alho-

ra que apropar-los al Centre", 

apunten. Des del Consistori afegei-

xen que el mercat compleix amb la 

normativa vigent del Pla sectorial 

de mercats no sedentaris però no 

confirmen si s'està estudiant el re-

torn definitiu a la ubicació habitual.

Segons Mercè Pérez, regidora 

de Comerç i Mercats, les mesures 

adoptades per la pandèmia "ens 

han permès evidenciar i reafir-

mar-nos sobre alguns aspectes 

a millorar del nostre mercat per 

tal de prestar un millor servei 

a la ciutadania, al comerç local 

i als paradistes del mercat set-

manal". La regidora apunta que el 

procés que s'inicia es produirà de 

forma progressiva. "Millorarem 

la ubicació del mercat eliminant 

els punts febles de seguretat i 

mobilitat". Pérez assegura que la 

mesura "atén a bona part de les 

reivindicacions dels paradistes 

del mercat setmanal”.  

SERVEIS  SE SUPRIMEIX L'ÚLTIM TRAM D'AVINGUDA RABASSAIRES I ES REUBIQUEN UNES 80 PARADES SOSTENIBILITAT  HI PARTICIPEN UNA TRENTENA D'ENTITATS

Part del mercat dels 
dimarts s'apropa al Centre

Neix SOS Vallès, un 
col·lectiu per preservar el 
medi ambient al territori

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

CONSULTORI

Sovint s’observen testaments en els 
quals s’atorguen llegats que suposen 
una part molt important de l’herència, 
perjudicant així l’hereu que veu com la 
seva part queda molt reduïda.

La figura de la quarta falcídia, o quota 
hereditària mínima, recollida en el Codi 
Civil de Catalunya, protegeix l’hereu 
davant herències excessivament grava-
des amb llegats, evitant que l’herència 
quedi buida de contingut econòmic en 
salvaguardar per a l’hereu, almenys, la 
quarta part del valor de l’herència.

Si, realitzat l’inventari en el termini de 
sis mesos des de la mort del testador, 
i efectuats els pertinents càlculs, es 
conclou que l’hereu no percep aquesta 
quota mínima, procedirà la reducció de 
tots els béns llegats en la proporció que 
correspongui fins que el total obtingut 
per l’hereu suposi el quart de l’herència.

És important destacar que el propi 

Codi Civil de Catalunya deixa clar que 
l’hereu, que a més sigui legitimari, té 
dret tant a la quarta falcídia, com a la 
legítima. Tots dos drets, per tant, són 
compatibles, podent l’hereu, que també 
sigui legitimari, exigir tots dos drets de 
forma acumulada.

Finalment, cal assenyalar que el tes-
tador pot prohibir el dret a la quarta 
falcídia. Així, en el cas que el testador 
pretengui que es respectin els béns atri-
buïts específicament (llegats), encara 
que el valor dels mateixos superi les 
tres quartes parts del valor de l’herèn-
cia, haurà de prohibir en el seu testa-
ment la reducció per raó de la quarta 
falcídia dels llegats que en el seu cas 
consideri.

Iker Cabezuelo

Advocat  
icabezuelo@cgcabogados.net

Què és la quarta falcídia?

la pública

MOBILITAT  LES FAMÍLIES DE QUATRE ESCOLES I LA PÚBLICA, ELS PROMOTORS

TALLS FESTIUS  La comunitat educativa va sortir al carrer dins la Revolta Escolar

BAIXVALLÈS. Una trentena d'enti-

tats i plataformes ciutadanes s'han 

constituït com a coordinadora 

sota el nom SOS Vallès, un col·lec-

tiu que vol ser un espai de coordi-

nació entre agents que lluiten en 

el Vallès Occidental i Oriental per 

millorar la preservació del medi 

ambient. L'objectiu és compartir 

coneixements, formular propos-

tes alternatives i identificar els 

impactes ambientals que s’estan 

produint en el territori, entre d'al-

tres. "La mirada que es proposa 

des de SOS Vallès, més enllà de 

la defensa del medi ambient i la 

salut humana, és plantejar-nos 

el Vallès que volem, i això im-

plica canviar necessàriament el 

model econòmic de creixement 

a una economia del decreixe-

ment", apunten. 

En aquest sentit, la plataforma 

ha consensuat un decàleg que per-

met plantejar els reptes i conflic-

tes ambientals i la denúncia de la 

situació d’emergència climàtica, 

d’emergència ambiental i de pre-

servació dels espais naturals per 

la pèrdua de biodiversitat.

Entre les entitats adherides n'hi 

ha de baixvallesanes com Salvem 

el Calderí, de Mollet del Vallès; 

Mollet Pedala; Plataforma per la 

Defensa de Gallecs, i La Bassassa 

de Santa Maria de Martorelles.  
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Arrenca el procés participatiu 

sobre la llera del riu Tenes
PARETS. L'Ajuntament va engegar 

el passat dissabte 5 de juny el pro-

cés de participació ciutadana per 

a la recuperació ecològica, paisat-

gística i social de l’espai fluvial del 

riu Tenes.

Fins al divendres 2 de juliol, el 

veïnat de Parets podrà emplenar 

un qüestionari disponible als webs 

decidim-parets.diba.cat i partici-

pacio.parets.cat o de manera pre-

sencial als punts que s’instal·len 

als mercats ambulants i a diferents 

espais del municipi. El qüestionari 

pregunta pels usos que els veïns 

li donarien a l'entorn del riu, pel 

paper que aquest té dins del muni-

cipi, pel seu valor i, entre d'altres, 

es qüestiona si la integració de la 

natura al municipi milloraria la 

qualitat de vida dels ciutadans.

D'aquesta manera, es pretén 

recollir les prioritats dels veïns i 

veïnes per a aquest espai natural. 

Tot plegat serà l'avantsala de la 

redacció del projecte d’execució 

per tal d’adaptar-lo a les preferèn-

cies dels paretans i paretanes.

Amb tot, la proposta d’actuació 

aposta per la restauració de la lle-

ra del riu com a connector social i 

ecològic de l’eix Gallifa-Besòs; pre-

tén connectar el riu Tenes i l’espai 

rural de Gallecs; i vol vertebrar 

longitudinalment el sistema d’es-

pais lliures que relliga el riu unint-

los en un gran parc fluvial. A més, 

proposa la creació d'un corredor 

verd per a vianants i bicicletes 

per reconnectar el Barri Antic i els 

barris de l’Escorxador i l’Eixam-

ple. També s’aposta per instal·lar 

MEDI AMBIENT  EL VEÏNAT DE PARETS PODRÀ RESPONDRE UN QÜESTIONARI SOBRE ELS USOS, EL PAPER I EL VALOR DEL RIU TENES I DEL SEU ENTORN

una passera a l’alçada del camp de 

futbol, a l’antic camí de Palou, que 

connecti amb la zona industrial i 

esdevingui un punt d’observació.

Itinerari sensorial pel Tenes
Per donar a conèixer el projecte, el 

consistori ha organitzat diverses 

activitats. Dissabte es va realitzar 

la Gimcana del Tenes, que va ar-

rencar al parc del Sot d'en Barri-

ques, emmarcat en el Dia del Medi 

Ambient. A banda, aquest dissabte 

(d'11 h a 13 h) tindrà lloc l'Itinera-

ri sensorial pel Tenes i que també 

sortirà del Sot d’en Barriques. Es 

tracta d'una descoberta dels eixos 

principals del projecte de recu-

peració del riu Tenes, amb els ar-

quitectes de l’Estudi Martí Franch 

(EMF), encarregats de la proposta 

tècnica i dels referents municipals 

que impulsen el projecte. Per par-

ticipar-hi cal inscriure's al web es-

colanatura.parets.cat.  

n  Recentment s'han localitzat una gran 

quantitat de peixos morts al Tenes, 

sobretot a la zona més pròxima al pont 

de l'avinguda Francesc Macià, segons ha 

lamentat Ara Parets ERC. Des del partit 

demanaven al govern extreure les raons 

fefaents de la mort dels peixos. A banda, 

asseguren que "en alguns trams del riu 
on abans l'aigua era molt neta, des d'ahir  
–30 de maig– es veu de color molt fosc".

PEIXOS MORTS AL RIU

Denuncien la mort de 
faisans en la neteja del
bosc de Ca l'Isidre Coix
PARETS. Fem Parets i Ara Parets 

ERC han denunciat a les xarxes so-

cials que, durant la neteja del bosc 

de Ca l'Isidre Coix, s'han produït 

morts d'animals i s'han destruït 

nius d'aus.

Concretament des de la plata-

forma diuen: "Una femella de 

faisà ha estat trobada morta i el 

seu niu esclafat. Cal protegir la 

natura i l'administració local ha 

d'apostar per una formació amb 

consciència ecològica".

Pel que fa al partit republicà, 

FEM PARETS I ARA PARETS ERC HO HAN DENUNCIAT A LES XARXES, I EL PARTIT REPUBLICÀ HA DEMANAT AL GOVERN QUE S'ATURIN ELS TREBALLS PROVISIONALMENT

A CA L'ISIDRE COIX  S'ha trobat una femella de faisà morta

fem parets
aquest ha presentat per registre 

una petició "per aturar provi-

sionalment tots els treballs de 

poda i sega que s'estaven fent al 

que queda de la verneda de Ca 

l'Isidre Coix". Lamentaven que 

els han fet arribar "imatges de-

plorables" que mostren "la mort 

de faisans i els seus nius aixafats 

després dels treballs de sega 

que s'han fet a la zona".

Per tot plegat, reclamen "solu-

cions i alternatives abans que 

acabar amb la vida dels ocells i 

les seves cries". 

Sito Navarro lliura un quadre 

homenatjant Sergi Mingote

PARETS. L'artista paretà Lluís Sito 

Navarro ha donat un quadre a 

l'Ajuntament de Parets en memò-

ria de l'alpinista paretà i exalcalde 

de Parets del Vallès Sergi Mingote.

El pintor local manifestava: "En 

el moment en què va passar allò 

que va passar em vaig quedar en 

shock i vaig sentir la necessitat 

de fer-ho. Un cop acabat vaig 

pensar que lliurar-lo a l'Ajun-

tament era la manera que el po-

gués gaudir la gent que el conei-

xia i que li tenia estima".

Per la seva banda, l'alcalde de 

Parets, Francesc Juzgado, en nom 

de tot el Consistori i de l'equip de 

govern, agraïa a l’autor la donació 

de l'obra, que formarà part del pa-

trimoni de l'Ajuntament de Parets.

També va lliurar 'Parets 1920'
En Sito és un pintor inquiet que ex-

perimenta amb gran varietat d’es-

tils i materials amb un resultat ex-

traordinari en totes les seves obres. 

El passat mes de desembre l'artista 

ja va donar una altra obra a l'Ajun-

tament, anomenada Parets 1920. A 

més, és un dels 50 artistes interna-

cionals que forma part del llibre Cre-

ative minds in the world of art, que 

es distribueix a galeries, museus i 

col·leccionistes d’arreu del món.  

INSTITUCIONAL  L'OBRA DE L'ARTISTA LOCAL JA FORMA PART DEL PATRIMONI DEL CONSISTORI

LLIURAMENT OFICIAL  Francesc Juzgado, 'Sito' Navarro i Casandra Garcia

aj. parets

Activisme i desigualtats, 
als consells d'alumnes
PARETS. Soc de Parets. Soc activis-

ta ha estat el projecte en el qual 

ha treballat el Consell d'Infants, 

després de l'encàrrec de fer una 

recerca sobre les entitats i les acti-

vitats que existeixen a Parets rela-

cionades amb l’activisme social en 

l’àmbit de la lluita contra el canvi 

climàtic i la solidaritat i la lluita 

contra la pobresa. Entre les pro-

postes realitzades pels alumnes, hi 

destaquen posar més papereres i 

fer excursions per netejar el bosc.

Pel que fa al Consell de Joves, la 

seva tasca a realitzar era organit-

zar un debat entre els joves dels 

instituts sobre el tema que ells 

mateixos havien escollit el curs 

anterior, Diferència i desigualtats, 

A tot plegat se li sumava la realit-

zació d’una enquesta virtual sobre 

els joves i l’espai públic de Parets. 

Tots dos consells d'alumnes van 

presentar dimecres els seus pro-

jectes a les regidores competents 

–Casandra Garcia, Educació; i Ma-

ria Gorina, Joventut– així com al 

batlle, Francesc Juzgado. L'alcalde 

va recordar que el Consell d’Infants 

té pendent acabar el treball sobre la 

llera del riu amb l’Escola de la Natu-

ra, i va instar els joves a col·laborar 

a difondre l'aplicació de l’Ajunta-

ment per millorar l’espai públic.  

PARTICIPACIÓ  DIMECRES VA SER L'ACTE DE TANCAMENT
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PARETS. El ple ordinari del 27 de 
maig va acordar per unanimitat 
l'aprovació inicial de l'Ordenança 
municipal de Mobilitat i Circula-
ció, que regula, entre altres aspec-
tes, l'ús dels vehicles de mobilitat 
personal (VMP), entre els quals 
s'inclouen els patinets elèctrics.

Si bé és cert que hi ha un marc 
normatiu general, els consisto-
ris tenen marge de maniobra en 
alguns aspectes. El regidor de Se-
guretat Ciutadana, Francesc de la 
Torre, va destacar-ne algunes de 
les aportacions paretanes: "Serà 

obligatori l'ús del casc, així com, 

de nit, l'ús d'elements reflec-

tants i llums; els vehicles de mo-

bilitat personal es poden portar 

a partir dels 16 anys; i recoma-

nem l'assegurança de respon-

sabilitat civil i registrar-lo per 

facilitar-ne la localització en cas 

de robatori o pèrdua". A banda, 
aquests vehicles no poden superar 
els 25 km/h; han de circular per 
la calçada; i només hi pot circular 
una persona. La infracció de la nor-
mativa pot comportar sancions 
lleus, de 100 euros; greus, de 200 
euros; o molt greus, de 400 euros. 
Només els enginys sense motor o 
amb motor elèctric que no puguin 
sobrepassar els 6 km/h poden 
anar per la vorera.

L'ordenança també inclou la 
normativa estatal que des de l'11 
de maig limita la circulació de ve-
hicles al màxim de 30 km/h dins 
dels nuclis urbans en vies d'un sol 
carril per sentit, un límit que s'es-
tableix a tot el municipi i al polí-
gon, a banda d'algunes excepcions 
a la baixa. De la Torre defensava 

MOBILITAT  A MÉS, INCLOU L'OBLIGATORIETAT DEL CASC, I RECOMANA REGISTRAR EL VEHICLE PER LOCALITZAR-LO EN CAS DE PÈRDUA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

PARETS. La Junta de Portaveus de 
Parets ha aprovat per unanimitat la 
moció presentada pel PSC i Sumem 
Esquerres a Parets per canviar la de-
nominació de l'observatori Pau Vila 
proposant el nom d'Observatori 
Josep Maria Mauri i Terrado. Pròxi-
mament es durà a terme la presen-
tació de la nova placa amb el canvi 
de denominació de l’observatori 
astronòmic del municipi. L’il·lustre 
paretà, qui va morir el passat mes de 
març, va rebre la Medalla de la Vila 
l’any 2018 en reconeixement de la 
seva trajectòria professional com 
a docent i de la tasca de divulgació 
científica duta a terme a l’Escola de 
la Natura de Parets del Vallès, espe-
cialment en l’àmbit de l’astronomia.

Altres mocions aprovades
La darrera Junta de Portaveus 
també va aprovar cinc mocions 
més. Algunes per unanimitat, com 
la presentada per Ara Parets ERC 
per al reconeixement públic del 
dol perinatal, gestacional i neona-
tal; la presentada per Sumem per a 

l’impuls d’un pla de xoc sobre la sa-
lut mental a Catalunya; i la presen-
tada pel PSC per instal·lar punts 
de recàrrega per a cotxes elèctrics 
i híbrids al municipi. I dues més 
amb disparitat d'opinions. Una, 
d'Ara Parets ERC i Parets per la Re-
pública, reclamant l'amnistia, amb 
els vots contraris del PSC i Cs. La 
darrera, d'ERC, relativa a l’adhesió 
de l’Ajuntament a l'AMEP, amb els 
vots en contra de Sumem i de Cs.  

INSTITUCIONAL  VA SER APROVAT PER UNANIMITAT

JOSEP MARIA MAURI I TERRADO

Silvia Ferran / aj. ParetS

aquesta mesura com a mètode 
per "reduir la sinistralitat" i per 
aconseguir "ciutats més ama-

bles, més sostenibles i més salu-

dables, reduint la contaminació 

acústica i ambiental".

Al·legacions d'Ara Parets ERC
L'exregidora de Mobilitat, Mont-

Parets limita l'ús dels patinets 
elèctrics als majors de 16 anys

serrat Folguera (Ara Parets ERC),  
va anunciar al ple que el seu partit 
presentaria al·legacions. Folguera 
celebrava que l'ordenança "no di-

fereixi excessivament" de la que 
el govern anterior havia preparat 
per aprovar aquest febrer, però al-
hora no els acabaven de convèncer 
algunes de les modificacions efec-
tuades. Sobre els VMP, demanen 
que es rebaixi l'edat mínima als 14 
anys per facilitar els adolescents 
l’ús d’aquest vehicle per circular 
pel municipi i per incentivar la 
mobilitat sostenible cap als cen-
tres educatius. 

En aquest sentit, l'edil Francesc 
de la Torre va comentar que el límit 
d'edat havia estat tema de debat, 
però han apostat pels 16 "perquè 

ja és complicat el reglament de 

circulació per als majors d'edat i 

vam considerar que per als nens 

de 14 potser era massa arriscat".
Ara Parets ERC també demana 

que s'ampliï de 10 a 20 km/h la ve-
locitat en vies urbanes que dispo-
sin de plataforma única de calçada 
i vorera.   sergio carrilloEl Govern aprova el 

conveni per construir 
l'institut escola de Parets
PARETS.  El Govern de la Generalitat 
ha aprovat el conveni que permetrà 
construir el nou institut escola de 
Parets del Vallès, a tocar de l’actual 
escola d’infantil i primària Lluís Pi-
quer, i que unificarà aquest centre 
amb l'actual institut La Sínia, ubicat 
en mòduls prefabricats. Concreta-
ment, el projecte contempla la cons-
trucció d’un nou edifici, entre l’esco-
la i el pàrquing del poliesportiu.

Així ho comunicava el passat 18 
de maig l'aleshores consellera de la 
Presidència i portaveu del Govern, 
Meritxell Budó, en roda de premsa. 
"Hem aprovat destinar 30 mili-

ons d'euros per dur a terme obres 

en centres educatius. Es tracta 

d'obres de millora, d'ampliació 

o de construcció de diversos cen-

tres educatius arreu de Catalu-

EDUCACIÓ  AIXÍ HO VA ANUNCIAR LA CONSELLERA MERITXELL BUDÓ

nya", va dir Budó, qui concretament 
anunciava que se signaran els con-
venis amb nou consistoris, amb una 
idea de "corresponsabilització 

entre les administracions locals i 

el Departament per a la inversió 

econòmica d'aquestes obres". Un 
dels acords inclosos és "l'ampliació 

de dues línies d'ESO del futur ins-

titut escola de Parets del Vallès, 

fruit de la fusió de l'escola Lluís 

Piquer i l'institut La Sínia, amb 

una inversió en aquest cas d'1,8 

milions d'euros".
Ja fa mesos que la primera tinen-

ta d'Alcaldia i regidora d'Educació, 
Casandra Garcia, reclamava amb 
urgència al Govern català l'apro-
vació i la signatura del projecte de 
l'institut escola. "Necessitem que 

la Generalitat signi d'una vega-

da per totes aquest conveni. Pa-

rets ja va fer els deures i ara està 

bloquejat a la Generalitat", deia 
dies abans de l'anunci oficial.

D'altra banda, Ara Parets ERC 
celebrava l'aprovació destacant 
que "demostra com Esquerra 

Republicana ha complert els 

seus compromisos amb la ciuta-

dania, tant a la Generalitat com 

a l’Ajuntament".  

PARETS. L'Ajuntament ha instal·lat 
sis sensors acústics per mesurar 
el soroll a diversos punts estratè-
gics de la població. L'objectiu és el 
monitoratge permanent del soroll  
per poder aconseguir una bona 
qualitat acústica i poder fer ser-
vir la informació enregistrada per 
aplicar mesures correctives en els 
casos que sigui necessari.

Les dades enregistrades s'en-
vien a la plataforma Sentilo de la 
Diputació de Barcelona on s'em-
magatzemen i són visibles per 
qualsevol persona a través del seu 
web. Les ubicacions dels sensors 
són el carrer de Sant Antoni, la 
plaça de la Vila, les avingudes Pe-
dra del Diable i de l'Estació, el car-
rer de Parra i les oficines munici-
pals del Sector IVECO del carrer 
La Volta. Actualment aquest sen-
sor no està operatiu per un pro-
blema amb la xarxa informàtica.
El sistema, que ha instal·lat la 
Brigada Municipal i han posat en 
marxa els informàtics municipals, 
ha tingut un cost de 14.879,22€, 
que ha estat finançat per la Dipu-
tació de Barcelona. 

L'Ajuntament 

monitoritza els 

sorolls al municipi

S.c.

VELOCITAT MÀXIMA A 30 KM/H

L'observatori astronòmic 
es dirà Josep Maria Mauri

POLÍTICA

Turull presenta el 

recurs a Estrasburg 

contra la condemna

PARETS. L’exconseller de Presidèn-
cia Jordi Turull va presentar dijous 
al matí el recurs davant el Tribunal 
Europeu de Drets Humans per la 
condemna del Tribunal Suprem a 
12 anys de presó pel referèndum 
de l’1-O. Els seus advocats Jordi 
Pina i Francesc Homs van assegu-
rar en una trobada amb la premsa a 
Estrasburg que l’estat espanyol ha 
vulnerat els drets de l’exconseller a 
un judici just, especialment el dret a 
un jutge natural i imparcial. Acom-
panyats del líder de JxCat Carles 
Puigdemont, tots dos van ensenyar 
el recurs que s’ha enviat al TEDH 
juntament amb 1789 pàgines de 
documentació sobre el procedi-
ment als tribunals espanyols. “Es-

perem que ara nosaltres també 

puguem gaudir dels èxits a la jus-

tícia europea”, va dir Pina. Turull 
és el segon pres independentista 
que porta a Estrasburg la sentència 
de l’1-O. Just un dia abans la defen-
sa del president d’Òmnium Cultu-
ral Jordi Cuixart va registrar el seu 
recurs al TEDH.  
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Plaça Prat de la Riba, 10 
Mollet del Vallès 
       93 140 86 24

ELABORACIÓ PRÒPIA
TOT ARTESÀ I NATURAL

Hem participat en el concurs 
de la millor coca de Sant Joan!

“Després de més de 3 generacions en el sector, 
seguim apostant per la innovació i la tradicionalitat”

TREBALLEM AMB PRODUCTES DE PRIMERA QUALITAT, 
PROXIMITAT I FERMENTACIONS LENTES AMB MASSA MARE PRÒPIA.
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El centre de dia de la 
Pedra Serrada reobre 
separat de la residència 
PARETS DEL VALLÈS.  El centre dia de 

la residència Pedra Serrada de Pa-

rets va reobrir dimecres, després 

de romandre tancat des de l'11 de 

març a causa de la pandèmia. El 

passat mes d'octubre van arrencar 

les obres per sectoritzar el servei 

de residència del centre de dia de 

la Pedra Serrada, per tal de fer pos-

sible el funcionament d'ambdós 

equipaments de forma indepen-

dent i que, d'aquesta manera, en 

un context com el de la Covid 19, el 

centre de dia pogués obrir.

Quan el context pandèmic ho 

permeti, els professionals podran 

escollir en quins moments es fan 

activitats plegats –entre els usua-

ris de la residència i els del centre 

de dia– i en quins moments és més 

positiu fer-les per separat.

La regidora de Salut de Parets, 

Casandra Garcia, es mostra "con-

tenta" per aquesta reobertura i 

valora que tot i haver estat tancat 

durant el darrer any, s'ha aprofitat 

per portar a terme "accions neces-

sàries com la sectorització".

Per la seva banda, la regidora de 

Gent Gran, Maria Gorina, assenyala 

que "moltes famílies ens demana-

ven que el servei es reprengués, 

tot i no ser competència nostra. 

Però entenem que des de la Gene-

ralitat ho han volgut fer de mane-

ra responsable", al·ludint al fet que 

la sectorització ja estava enllestida 

des de finals de 2020. 

EQUIPAMENTS LES OBRES VAN ARRENCAR A L'OCTUBRE

Detingut un molletà 
per conduir begut i 
drogat per l'autopista

Accident amb quatre 
ferits a Sant Fost

Cremen uns xiprers 
al costat del CAP

MOLLET. Els Mossos van detenir diu-

menge un home de 35 anys i veí de 

Mollet per conduir sota els efectes 

de l'alcohol i les drogues. El conduc-

tor va circular des d'Esplugues de 

Llobregat fins a Santa Perpètua de 

Mogoda a través de les autopistes 

B-23 i AP-7 sense respectar els se-

nyals de trànsit, posant en perill la 

vida de la resta de conductors i sen-

se aturar el vehicle quan els agents 

li van requerir. Finalment, l'home va 

sortir de l'AP-7 i va intentar accedir 

al recinte del CIM Vallès, on va patir 

un aparatós accident. Va donar un 

resultat de 0,71 mg/l d'aire espirat 

a la prova d'alcohol i positiu en coca-

ïna, amfetamines i opiacis.

SANT FOST. Quatre persones van 

resultar ferides en un accident de 

trànsit que va tenir lloc dilluns a 

l'avinguda Ponent de Sant Fost. El 

Sistema d'Emergències Mèdiques 

(SEM) va rebre l'avís pels volts de 

les 10.20 h del matí i al lloc dels 

fets hi va traslladar dues ambulàn-

cies, les quals es van encarregar 

d'atendre els ferits amb diagnòstic 

menys greu, que van ser traslla-

dats a l'Hospital de Mollet.

SANT FOST.  Els Bombers van inter-

venir dimarts al migdia en l'extin-

ció d'un petit incendi a uns xiprers 

del parc Central de Sant Fost, al 

costat de l'ambulatori. L'avís es va 

rebre a les 12.15 h.

SUCCESSOS NECROLÒGIQUES

Mor Josep Sala, 
president honorífic 
d'ERC Sant Fost
SANT FOST. Diumenge va morir 

als 84 anys d'edat Josep Sala Co-

lobrans, president honorífic de la 

secció local d'ERC a Sant Fost. Sala, 

nascut a Badalona el 1936 però re-

sident a la Conreria des de la seva 

jubilació, havia format part de les 

llistes d'ERC a les eleccions mu-

nicipals en diverses ocasions i la 

secció local li va reconèixer la seva 

tasca a la formació atorgant-li el 

càrrec de president honorífic. Di-

marts al matí al tanatori de Bada-

lona es feia la cerimònia de comiat 

i tot seguit era enterrat al Cemen-

tiri Vell de Badalona.

Josep Sala i Colobrans
Militant i president honorífic 

de la secció local d’ERC Sant Fost

Ens unim al dolor de la família i expressem 
el condol per la pèrdua d’una persona 

compromesa amb el partit, gran company 
i amb una profunda estima pel seu poble. 

Creu Roja al Baix Vallès ha adquirit una escala mòbil per poder oferir a persones 

amb mobilitat reduïda un servei per poder pujar i baixar les escales de casa. Un 

grup de voluntariat de l'assemblea baixvallesana ha rebut la formació específica 

per poder fer ús de l'escala mòbil, que està a disposició per les persones amb risc 

d’exclusió social per la impossibilitat de pujar o baixar les escales dels edificis.

Creu Roja ofereix el servei d'escala mòbil

família sala parra
MOLLET DEL VALLÈS

01/06 Francisca Rosa García 83 anys

03/06 Dolores Pages Monras 92 anys

06/06 Jose Antonio Almeda Romero 74 anys

PARETS DEL VALLÈS

06/06 Dolores Nadal Tarres 80 anys

SANT FOST

04/06 Rosina Martín Hernández 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Divendres, 11 de juny de 2021

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

Nermin Koubiss

Dissabte, 12 de juny de 2021

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 22h: 30è. aniversari de l’Escola Municipal 

de Música de Mollet

Diumenge, 13 de juny de 2021

A les 10h: 30è. aniversari de l’Escola Municipal 

de Música de Mollet (r)

A les 22h: La Jornada de diumenge

A les 22.15h: Conferència Federació de Penyes 

del FC Barcelona del Vallès “Situació espor-

tiva. Futur de l’equip”, a càrrec de Ricard 

Torquemada

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

20h, 22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, 11hi 13h i al 

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ
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El doctor enginyer en forests i naturalista Oriol Bassa Vila va ser 

l’encarregat de fer-nos una aproximació a la flora i fauna que podem 

trobar a la llera del riu Tenes i també ens va explicar com seria un 

procés de restauració de la llera i els efectes del canvi climàtic sobre 

la nostra riera.

La passejada, celebrada el 28 de maig, va servir de punt de partida 

per marcar el posicionament del Grup Municipal de cara al projecte 

de recuperació paisatgística de la llera del riu que es planteja des de 

l’Ajuntament i que vam defensar també des del Govern Plural.

Al marge del debat de si és convenient invertir 3 milions d’euros al 

llarg de la legislatura, pensem que cal ser respectuosos amb el medi 

i que cal fugir de qualsevol gran obra civil.

Per això hem recollit les opinions de naturalistes del poble i la 

ciutadania en general.

Si ens voleu fer arribar les vostres idees: 

611 40 81 88 o bé e-mail araparetserc@gmail.com

Moltes gràcies a la vintena de paretans i paretanes que vàreu 

participar a la passejada.

ARA PARETS ERC 
ORGANITZA UNA PASSEJADA 
PER LA RIERA DEL TENES

EL NOU INSTITUT 
ESCOLA DE PARETS, 
MÉS A PROP

A PEU DE CARRER! FEINA FETA! 

Ara Parets Esquerra Republicana compleix els seus compromisos 

adoptats amb el Govern Plural. 

Les Conselleries d’Eduació i Economia han resolt els esculls jurídics 

per poder aprovar el conveni, que permetrà construir el nou institut-

escola, a tocar del Lluís Piquer. La Generalitat aportarà el 90% de la 

inversió (1.800.000€) i l’Ajuntament el 10% (200.000€).

Jordi Seguer, exalcalde 
Parets (ERC)

Montserrat Folguera, 
mestra i regidora 
d’Ara Parets ERC

«Ara cal dissenyar un bon projecte 

constructiu que respongui a les 

expectatives de tota la comunitat 

educativa i on caldrà escoltar a tothom. 

Ens posem a disposició del govern que 

haurà de liderar l’execució de les obres 

per treballar de manera conjunta».

«Esperem que en el moment de la 

redacció del projecte es recullin les 

propostes dels equips directius dels dos 

centres. També els regidors d’Ara Parets 

ERC hi volem dir la nostra, vam creure 

en el nou institut escola i no només 

com a equipament educatiu sinó com 

un espai de trobada per a les entitats 

culturals i esportives».
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EMPRESA 

'Visensitive' al 
celler de Can Roda
SANTA MARIA.  El celler de Can 

Roda i La Gastronòmica organit-

zen aquest dissabte de 19 a 21 h un 

visensitive, un tast de vins a càrrec 

de la sommelier Clara Antúnez, 

maridat amb música en directe 

pels boscos de l'entorn del celler 

amb un concert en acústic del duo 

Aquell Parell. El preu de l'entrada 

són 30 euros.

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

ECONOMIA

Premi de disseny per a SHADCantarell, president del Consell d'Administració d'Uriach
La marca molletana d'equipaments per a motos 

SHAD ha estat proclamada guanyadora dels Xarxa 

Dot Design Awards pel disseny de les seves noves 

maletes en alumini TERRA, un producte que 

també li ha valgut els If Design Awards 2021.

El �ins ara conseller d'Uriach, Luis Cantarell, ha estat nomenat president 
del consell d'administració de la companyia farmacèutica amb seu a Sant Fost. Cantarell substituirà Joaquim Uriach Torelló i es convertirà en el 

primer extern de la família després de cinc generacions en ocupar 

aquest càrrec i 180 anys d'història de l'empresa.

VALLÈS ORIENTAL. El Vallès Orien-

tal ha tancat el primer trimestre 

del 2021 amb 146.242 llocs de treball (a�iliacions a la Seguretat 
Social segons seu de l'empresa al 

règim general i al règim especi-

al de treballadors autònoms) un 

2,1% més que el mateix període 

de l’any passat i una xifra superior 

a la registrada pel conjunt de Ca-

talunya (1,7%). Aquesta és la ten-

dència del mercat del treball i una 

de les principals conclusions de 

l’Informe trimestral del teixit em-

presarial i mercat del treball, que 

elaboren conjuntament la Cam-

bra del Vallès Oriental i el Gabinet 

d’Estudis Econòmics de la Cambra 

de Barcelona.

LABORAL  INFORME TRIMESTRAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ SOBRE LES TENDÈNCIES DEL MERCAT DE TREBALL A LA COMARCA

La Diputació 
impulsa la transició 
digital del teixit 
empresarial local

MOLLET. La Diputació donarà su-

port a 67 projectes a través del 

programa Treball Talent i Tecno-

logia (TTT), que té com a objectiu 

ajudar el territori a cobrir les seves 

necessitats relacionades amb tec-

nologia. El programa, dotat amb 

10 milions d’euros, es durà a terme �ins al 2022. En concret, a la co-
marca del Vallès Oriental es desen-

voluparan vuit projectes, amb una 

inversió total de 965.818,64 euros. Un d'aquests serà la TTT App Mo-
llet, que té com objectiu impulsar 

la transició digital de l'economia de Mollet intervenint principalment 
sobre les competències de les per-

sones treballadores, les capacitats 

productives de les empreses i la 

xarxa de relacions entre els agents 

econòmics de la localitat.

El treball assalariat al Vallès Oriental 
es recupera millor que l'autònom

L'informe apunta una tendència 

alcista que estaria motivada "pel 

relaxament de les mesures sani-

tàries i el bon ritme de vacunació 

que han permès la reactivació de 

l’economia", indica el document.

Així, si es compara la xifra de 

llocs de treball de març de 2021 

amb els nivells previs a la pandè-

mia, encara se situaria lleugera-ment per sota de la de �inals del 
2019 (-0,4%) o la del 31 de març 

del 2019 (-1,3%). Igualment, cal 

tenir present que aquestes da-

des no inclouen les persones que 

estan en ERTO i que continuen donats d'alta com a a�iliats que 
cotitzen malgrat que no estiguin 

laboralment actius.

Més assalariats afiliatsPel que fa al tipus de règim d’a�i-
liació s’observa una evolució més 

positiva el març de 2021 respecte 

al març de 2020 entre els assa-

lariats (2,3%) que els autònoms 

(1,0%). Tanmateix, en comparació 

amb el mateix període previ a la 

pandèmia (31 de març 2019), la 

disminució relativa és menor en-

tre els autònoms (-0,1%) que en-

tre els assalariats (-1,6%). 

L'informe també apunta altres 

realitats com que el nombre de dones a�iliades creix en relació 
amb els nivells previs a la pandè-

mia i que el sector vallesà de la 

restauració registra taxes d’atur 

per sobre el 20% ❉

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS UBICACIÓ DE LA SEU DE L'EMPRESA

L'estudi de la Cambra indica
que el sector vallesà de la
restauració registra taxes 
d'atur per sobre del 20%
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La típica col·lisió per darrera és l'accident més repetit a la C-17 a Mollet 

i Parets, una tipologia de sinistre que sortosament no provoca una gran 

mortalitat. Segons els experts en trànsit, aquest tram reuneix algunes 

característiques que el fan perillós: el pendent, la presència notable de 

vehicles pesants i els accessos directes a la carretera en són alguns 

d'aquests factors però, per contra, és una via ben senyalitzada i que, 

amb la construcció del tercer carril, guanyarà amb seguretat. Per tant, a 

banda de les característiques de la carretera, el factor humà és clau en el 

nombre d'accidents. La velocitat inadequada, sobretot dels turismes, i les 

distraccions al volant són causa de molts dels accidents, que, amb més 

responsabilitat i educació viària, es podrien evitar.

EVITAR ACCIDENTS

Editorial

Promou:
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any 1998, quan vaig arribar com 
a mestra a l’Escola Lluís Piquer 
el centre començava el des-
doblament de la segona línia. 

Després de 23 anys, l’atzar ha fet que torni 
a viure un altre repte: la construcció del nou 
Institut escola de Parets del Vallès. 

I quan dic construcció no només em refe-
reixo a patir, altra vegada unes obres. Perquè, 
per estrany que sembli,  aquesta és la part 
més senzilla. La feina més important és i serà 
la d’integrar dos centres educatius: l’Institut 
de secundària la Sínia, ubicat en aules pre-
fabricades a Can Fradera des de fa més de 9 
anys, i l’Escola d’infantil i primària Lluís Pi-
quer, que s’hauran de fusionar en un de sol. 

De moment, els equips directius dels dos 
centres han entomat la iniciativa i ja s’han 
posat a treballar. Per començar han creat 
una comissió que pretén portar a terme la 
transició de la manera menys traumàtica 
possible.

Institut escola, projecte col·lectiu

L'

MONTSERRAT  
FOLGUERA

Diplomada en Magisteri i 

llicenciada en Filosofia i Lletres 

i regidora d'Ara Parets ERC

L’esforç de la comissió hauria d’anar acom-
panyat de l’oferiment, per part de l’Ajuntament 
de Parets, de participar en la redacció del 
projecte d’execució del nou equipament. Em 
consta que hi ha hagut una trobada dels equips 
directius amb tècnics municipals i que s’han 
escoltat les seves propostes. Esperem que en el 
moment de la redacció del projecte, aquestes 
quedin recollides. 

Els regidors del grup municipal d’Ara Parets 
Esquerra Republicana, tampoc volem quedar 
al marge d’aquest projecte de poble. Va ser du-
rant els 19 mesos del Govern Plural que l’alcal-

de Jordi Seguer, va liderar-lo. 
Nosaltres vam creure en el nou institut es-

cola i no només com un equipament escolar, 
el vam plantejar com un espai de trobada per 
a les entitats culturals i esportives. Esperem 
que el nou govern aprofiti l’oportunitat de dei-
xar-nos participar aportant propostes abans 
que els tècnics es posin a treballar.

Els regidors d'Ara Parets ERC vam 
creure en el nou institut escola 

com un equipament escolar i com 
a espai de trobada d'entitats

l Vallès Oriental existeix una ex-
tensa relació d'escriptors i es-
criptores que publiquen les se-
ves obres i Parets és un municipi 
amb un nombre de llibres publi-

cats força significatiu. Llibres de poesia, de 
narracions, d’assaig, de pensament filosòfic, 
d’ajuda, d’història, alguns dels quals he llegit 
i estic llegint. Per sort, el dia de Sant Jordi, 
en la parada de la Llibreria Farrés, en  l’es-
pai per signar llibres, vaig fer amistat amb 
alguns escriptors i escriptores. La vocació 
per l’escriptura forma part en el temps en 
la vida cultural de la població. Certament és 
una de les riqueses, dissortadament minori-
tàries especialment en relació amb la lectu-
ra. Parlant amb ells i elles, creien que seria 
força enriquidor, la celebració de trobades 
dels escriptors i escriptores locals, com po-
dria ser per exemple, el Dia del llibre dels 
escriptors/res de Parets del Vallés. 

La  creació literària treballa el conreu de la 
ment dels escriptors i escriptores al mateix 

A

ELS LLIBRES, TRESORS DELS POBLES

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

temps que la dels lectors i les lectores. La lec-
tura és una relació de caràcter cultural que 
esdevé una medecina de  l’esperit en mo-
ments d’angoixa i desànim. La lectura quan 
és compartida, hi aporta el valor afegit del 
diàleg amb fruits sorprenents. És veritat que 
la lectura cada dia té més adeptes però enca-
ra és necessària una empenta que il·lusioni. 
El contacte escriptor/a – lector/a el conside-
ro semblant al de mestre-alumne. Promoure 
aquesta relació m’ha fet pensar en l’organit-
zació del Dia del llibre dels pobles com tam-
bé el Dia del llibre de les comarques. Penso 
humilment que si volem millorar la cultura 
de la gent hem de donar molta importància 
a la base i la base d’una nació son els pobles 
i les comarques també en el nivell cultural. Si 
volem autors de primera fila, cal tenir cura 
de formar autors que comencen. A vegades 
la sorpresa la dona la persona pensadora 
que no ha gaudit d’una bona educació. Són 
sorpreses de la història. Hi ha llibres que fan 
el salt a la història.

a unes setmanes em van escriure 
des del Som per proposar-me par-
ticipar de les columnes d'opinió. 
Ai, al diari del meu poble (mai he 

après a dir-li ciutat). Em va fer il·lusió, d'en-
tre afalac i agraïment; vaig dir que sí pràcti-
cament sense pensar-m'ho. Potser ha estat 
després que m'he començat a plantejar per 
què. Aprofitaré aquest primer escrit per res-
pondre. Per explicar-me a mi i a vosaltres per 
què prenc aquest espai per opinar.

Una mica desordenat. O tan desordenat 
com ho tinc al cap. O d'aquí el primer motiu: 
prendre aquest exercici com a oportunitat 
per aturar-me a aterrar les meves idees, des-
fer manyocs mentals, posar en paraules les 
meves olles. Un repte per aprendre a expres-
sar-me amb conceptes que ja m'expliquen i 
amb d'altres que encara no conec.

Per compartir-les, com faria en una rotlla-
na, però sortint dels marges en què em moc. 
Uns marges preciosos, plens de pixa-llits, de 
roselles, de malves en flor, de restes d'espàr-
recs, de figues encara petites i verdes, ara que 
és primavera. I de persones precioses que es 
miren als ulls i s'expliquen què els falta i què 
els fa por, què els fot o com viure juntes i en 
què somnien. Molt conscient que no escric 
sola, sinó des d'aquesta la meva col·lectivitat. 
Ho vaig aprendre i entendre l'altre dia mentre 
escoltava un podcast de Carne Cruda sobre el 
que va esclatar aquell 15M de 2011. Consci-
ent també que això encara m'acompanya, ens 
acompanya.

Vull escriure què penso perquè acabi en 

F

DES D'ON I PER QUÈ

Activista social

LAURA VILLAR MAS

converses, perquè algú canviï d'opinió, o ho 
faci jo mateixa. Perquè parlant la gent s'entén. 
I es troben clarianes, pròpies o compartides. I 
es veu el cel gris o blau o d'un altre blau o ne-
gre. I t'adones que és des d'allà dalt que plou. 
I ni des de Mollet ni des de Gallecs es veuen 
moltes estrelles, tot i ser-hi. Però de vegades 
sí que s'hi albira la lluna, de nit o de dia. No la 
veig, però mentre escric és minvant, perquè 
em fan mal els pits i menstruaré aviat. Sóc cí-
clica i escric des d'aquí. I escric des de fa dies 
caminant, al tren o cuinant. Escric també des 
de la possibilitat que em brinden totes aque-
lles qui em cuiden: les que sembren i cullen el 
meu menjar, les que m'escolten per bé i per 
mal, les que em fan sentir a casa o les que cri-
den al carrer al meu costat.

Opino perquè ho facin més joves i més 
dones. Per posar sobre la taula tot allò que 
vaig entenent que ens oprimeix i, sobretot, 
el que assumim com a drets, però que no tot-
hom gaudeix: els nostres privilegis. I ho faré 
parlant de sobirania, de sobiranies. Perquè 
penso que el que podem fer pel món sempre 
és a prop nostre. Tant, que de vegades no ho 
veiem. O no ho volem veure?

Total: que escriuré per reivindicar el diàleg. 
Amb mi, tu, ella, nosaltres, vosaltres i elles. Per 
quedar-me sempre amb ganes de dir alguna 
cosa més. I esperant saber fer-ho, o anar-ne 
aprenent, perquè les meves ganes de compar-
tir el que em travessa són sempre immenses.

I com se'm farà estrany no saber què us 
remou tot això i el que hagi de venir, si voleu 
em podeu escriure a dollesmargesiclarianes@
gmail.com. A mi m'encantarà que ho feu.

PS. Per cert, sóc una romàntica dels accents 
diacrítics. Perdoneu-me la incorrecció.

D'olles, marges i 
clarianes dollesmargesiclarianes@gmail.com
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quest mes de maig i juny, porta-

rem a terme a Parets del Vallès el 

procés de participació ciutadana 

per donar a conèixer a la població 

un esborrany d’avantprojecte sobre el Te-

nes, amb alternatives per opinar i debatre. 

L'avantprojecte està redactat pel Martí Franc, 

un important arquitecte paisatgista molt re-

conegut en el seu camp, responsable d'algu-

nes actuacions del Ter al seu pas per Girona 

i comarca. Una de les accions previstes són 

dues passejades pel voltant del riu.

Des de l’equip de govern de l’Ajuntament 

estem il·lusionats per empényer actuacions 

al nostre riu que ens han de portar a gau-

dir-ne amb entusiasme, a respectar els valors 

ecològics de l’àmbit, a respectar les espècies 

de fauna i flora que hi ha, a respectar el pai-

satge, per això ens envoltem de persones que 

en saben: Consorci del Besòs, Agència Catala-

na de l’Aigua, Martí Franc i, sobretot, les opi-

nions constructives i crítiques que puguin 

sortir de la població, ho farem i ho farem bé. 

Ens agradaria que aquest projecte fos un pro-

jecte de poble, de tots els partits de totes les 

forces locals, de les entitats, de grans i petits, 

una mena d’olimpíada fluvial.

Sempre hem dit que el projecte global del 

riu és un projecte que s’ha d’anar fent, que 

evolucionarà, que si al riu li donem algun 

El riu Tenes ens enamora

A

ROSA 
MARTÍ

Regidora d'Urbanisme 
i Medi ambient de l'Ajuntament 

de Parets

suport de seguida multiplica els seus efectes. 

Anirem veient com cada actuació que hi fem 

ens anirà obrint nous portals. Ens agradaria 

potenciar els camins fluvials, distingint en-

tre pas de vianants i de bicicletes, perquè no 

s'interfereixin, això probablement ho podrem 

fer amb dos passos a diferent nivell; garantir 

que mentre passegem veurem l’aigua, tindrem 

perspectiva. Ens agradaria potenciar la zona 

de Can Cabassa com un possible mirador del 

riu i entorn, voldríem preservar algun pas del 

riu conservant passos antics de camins, amb 

un possible pont de vianants des del camp de 

futbol fins al polígon Llevant. Aquest era el pas 

del camí de Palou, un punt que al mateix temps 

podria ser un lloc d’observació de la fauna.

També haurem d’estudiar com accedim a 

la llera i de quina manera i en quines èpoques 

de l’any, i moltes coses més. No pararem fins a 

aconseguir que el riu ens ajudi a viure millor. 

Actualment, ja estem fent una bona feina eli-

minant canya americana –espècie invasora– i 

brutícia que n’hi ha molta. Aquest pas ens ha 

obert una proximitat amb el riu que no teníem, 

un descobrir moltes coses. Estem contents del 

debat sorgit des que estem fent aquesta prime-

ra actuació, les aportacions de moltes persones 

del poble de la gent de la Taula del Canvi Climà-

tic ens han ajudat a anar pel bon camí.

l Govern de Coalició PSOE-Unides 

Podemos-Catalunya en Comú ha 

presentat el projecte Estratègia 

2050, obert a aportacions de tots els 

sectors de la societat que vulguin participar. El 

cap de l’oposició Pablo Casado del PP ha valorat 

la iniciativa com un insult als espanyols, perquè 

el país necessita solucions reals i immediates, 

com si no sabés que el Govern de Coalició ha 

presentat també un Pla de recuperació per fer 

front a la post pandèmia. Els projectes estan 

interrelacionats per aconseguir un major ben-

estar de la ciutadania, més coneixement i més 

ocupació de qualitat a curt i llarg termini.

Des de Catalunya en Comú fa anys que de-

fensem un canvi de model productiu, basat 

en continguts tecnològics, compromès amb 

el desenvolupament ecològic, amb treball es-

table i amb drets socials que al mateix temps 

potenciï la inversió en recerca, desenvolu-

pament i investigació. En canvi el PP quan go-

vernava, en la crisi financera del 2008 va fer un 

ajust econòmic abaratint costos salarials i fle-

xibilitzant mercat del treball, que es va traduir 

en una major precarietat laboral, es van reduir 

les cotitzacions socials deteriorant el sistema de 

protecció social i les pensions  Això sí, va fer un 

pla de rescat dels bancs del que encara aquests 

no han retornat els diners prestats.Per tant, 

no podem tornar al vell paradigma impulsat 

pel PP, sinó que cal impulsar un de nou per fer 

front als grans reptes que té l’Estat.

I aquest és el gran repte que planteja l’estra-

tègia 2050, aborda temes com més despesa en 

Estratègia 2050

E

JOSEP
TORRECILLAS

Membre de Mollet en Comú

educació i lluita contra l’abandonament esco-

lar, aposta pel medi ambient, amb la reducció 

d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i taxes 

verdes, potenciar els serveis socials tenint en 

compte l’envelliment de la població, aposta 

per l'augment de la pressió fiscal i reduir l’eco-

nomia submergida. Un apunt sobre la pressió 

fiscal, tan criticat per les elits econòmiques i 

financeres: el president americà Joe Biden ha 

plantejat que per finançar el seu programa soci-

al i pla d’infraestructures apuja els impostos als 

més rics i a les grans empreses, i que se sàpiga 

el president americà no és un radical esquerrà, 

però sí trenca amb els dogmes neoliberals, ja 

que si volem més i millors serveis públics, mi-

llors infraestructures i millor estat del benestar 

ha d’haver-hi més ingressos per fer-ho possible.

També es proposa fer polítiques per al sec-

tor públic, l’habitatge i l’ocupació, augmen-

tant la taxa d’ocupació de les dones, els joves 

i els majors de 55 anys, col·lectius on les taxes 

d’atur són més altes.

Cal també introduir en aquest canvi de 

paradigma, l’anomenada democràcia indus-

trial, és a dir, la participació dels treballadors 

i treballadores en les empreses. La democra-

tització de les empreses són imprescindibles 

també per a un canvi de model econòmic.

Per últim, en aquest gran debat per un nou 

model econòmic i social, també els ajuntaments 

haurien de tenir un paper actiu, perquè han tin-

gut un protagonisme important en la modernit-

zació de les ciutats i pobles i per tant del país. 

Ara, també ha d’estar en la primera línia per 

afrontar aquests grans reptes en la perspectiva 

del 2050, per fer una societat més competitiva, 

més rica i per tant uns millors serveis públics i 

amb més justícia social. Hem de treballar en la 

quotidianitat però aprendre a tenir una visió es-

tratègica de futur i no caure en la improvisació.

Ens agradaria que el projecte del

riu Tenes sigui un projecte de poble,

de totes les forces polítiques i 

entitats, una mena d'olimpíada fluvial

stem de nou a les portes d’una 

desescalada quan sembla que 

els números de l’epidemiologia 

de la Covid-19 comencen a ser 

favorables, ens donen aire i ens 

van destensant els músculs.

A l’inici de la pandèmia em feia la pre-

gunta de si aquesta experiència serviria per 

canviar la visió de certes coses, si les refle-

xions ens portarien  a millores d’aquest sis-

tema de vida que sovint ens emmalalteix. 

Cada vegada més l’esperança s’escurça da-

vant l’evidència que la resposta serà un No. 

Ara la pregunta és si estem preparats per 

tot el que ens ve. Les conseqüències econò-

miques, les conseqüències en el sistema sa-

nitari i en la salut física però també mental. 

Es comencen a notar els efectes del pati-

ment, de la incertesa, de l’ansietat i de l’aï-

llament, que ja van desbordant l’atenció en 

salut mental. Molt em temo que la resposta, 

malgrat ens vulguin transmetre el contrari, 

serà també un No.

M’agradaria pensar en un sistema social, 

polític i econòmic bolcat al servei dels ciu-

tadans i ciutadanes i a les seves necessitats. 

E

AL SERVEI DE QUI?

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

Però no sé si els seus conductors, escollits 

democràticament, són conscients del seu 

compromís de servei en totes les seves 

dimensions. També crec que la resposta 

és No. Fa uns mesos vaig tenir una grata 

sorpresa amb motiu d’un canvi de lloc de 

treball. La cap del servei em va dir que ella 

estava al meu servei i no pas jo al seu. Mai 

abans havia sentit un comentari així de cap 

dels caps que he tingut, amb aquesta sensa-

ció d’empatia. Posada a seguir fent pregun-

tes em plantejo si els nostres governants 

escollits pels ciutadans i ciutadanes senten 

que realment estan als servei dels seus vo-

tants, o si al contrari, confonen el fet de ser 

escollits pel poble per aquella idea de molt 

antany d’una elecció d’origen diví dels reis, 

i es creuen amb el dret de jugar amb nosal-

tres com els mítics déus de l’Olimp.

Em plantejo si els nostres

governants senten que realment

estan al servei dels seus votants o 

confonen el fet de ser escollits

amb una eleccció d'origen diví

l passat mes de gener, Parets va 

patir un dels atacs més terribles 

contra la democràcia en forma de 

moció de censura. Qui no va acon-

seguir l’anhelat poder a les urnes, va fer-ho 

a cop de traïció. 

Quatre mesos després, ja podem con-

firmar els interessos personals amb fets, 

amb la presentació que ha fet el Govern pa-

retà del Pla d’Acció Municipal (PAM) per a 

aquesta legislatura. Un PAM que és un plagi. 

Sí, han copiat el Pla de Mandat del Govern 

Plural en un 85,4% d’accions. Nosaltres no 

vam incloure les propostes en marxa, però 

ells sí. Han tingut la barra d’incloure tot allò 

que, no només eren propostes dels nostres 

programes, sinó que ja s’havien iniciat i en 

molts casos executat i acabat: quan vam sor-

tir del Govern, hi havia un 63% d’execució 

dels nostres compromisos acomplerts, ara 

robats. 

El govern de la moció

E

NEUS  
JORDÀ

Regidora de Parets 
per la República

I si parlem de les propostes que sí són noves, el 

resultat és sorprenent: oci privat per al jovent 

quan han tingut tancat el Casal de Cal Jardiner; 

la creació d’un Punt Lila que ja està en funci-

onament!; un joc de taula; el “sereno”, acabat 

d'arribar directament des dels anys 40!; una 

campanya de Turisme; o la setmana de la mon-

geta paretana. Aquests són els grans projectes 

pels quals calia una moció de censura? 

Si afegim, a més, que en aquests mesos la majo-

ria de notícies que publiquen tenen el seu ori-

gen en el nostre llegat al Govern, i que porten 

més de 4 mesos i no han fet res més que pre-

sentar un parell de campanyes, l'ordenança de 

mobilitat que vam deixar enllestida o fer-se fo-

tos passejant o amb una escombradora que no 

tenim, el tema és molt preocupant. El Partit So-

cialista viu de la renda de tot allò que vàrem fer 

durant el nostre mandat. Ras i curt. Copiar un 

projecte en un 85,4% no fa més que demostrar 

la vagància i la manca de projectes del partit 

socialista i evidencia els interessos partidistes 

i personals de Sumem.

Per tot això ens veiem amb el dret d'exigir ex-

plicacions per la paràlisi del Govern, exigim 

saber d’una vegada els motius de la moció de 

censura i exigim respecte al poble de Parets. 

Menys fotografies i més feina!
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Kasatkina, eliminada a Roland Garros Alèxia Putellas, també en un conte infantil 
Daria Kasatkina, pupil·la del molletà Carles 

Martínez, va perdre la tercera ronda de Roland 

Garros contra la romanesa Sorana Cirstea. 

Kasatkina va perdre l'eliminatòria per dos sets 

a zero, 6 a 3 i 6 a 2. 

La molletana Alèxia Putellas va anunciar a les seves xarxes la 

posada a la venda d'un conte infantil, que porta la seva signatura, 

Alexia Superfutbolista. La nova sèrie infantil, editada per Alfaguara, 

tracta d'una noia que vol ser una futbolista professional i que per 

aconseguir-ho intentarà guanyar un campionat.  

MOLLET / PARETS. La plantilla del 

CF Mollet UE va esclatar d'alegria 

per celebrar la permanència a la 

Primera Catalana. L'equip molletà 

havia encadenat fins a quatre der-

rotes i havia arribat a la penúltima 

jornada amb tan sols un marge de 

dos punts dels llocs de descens. 

Tot i la situació, el Mollet de David 

Parra va fer un dels millors partits 

de la temporada contra un aspi-

rant a l'ascens, la Unificació Llefià, 

per guanyar diumenge per 2 a 0 

amb gols d'Alexis i José González.

La victòria molletana i la der-

rota del Sabadell Nord al camp 

del Rubí (4-2) han certificat la 

salvació del club molletà, que es-

tarà una temporada més a la Pri-

mera Catalana. Els molletans es 

van mostrar superiors a la Uni-

ficació Llefià, tot i que novament 

van estar desencertats de cara el 

gol, el taló d'Aquil·les d'aquesta 

campanya. "Sabíem que Saba-

dell Nord estava perdent, però 

tocava guanyar a casa com sigui 

per certificar la salvació", expli-

cava en acabar el duel el davanter 

Jose González, qui es mostrava 

content: "Un partit somiat, molt 

FUTBOL | Primera Catalana  ÚLTIM PARTIT DE LA TEMPORADA AMB UN DUEL BAIXVALLESÀ

jl.r.b.

El CF Mollet UE celebra la 
salvació a la Primera Catalana

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  EL PARETS ASPIRA AL SEGON LLOC

BAIX VALLÈS. El Barri Can Calet i 

l'Sporting Montmeló es veuran les 

cares diumenge amb una plaça en 

joc per la permanència, tot i que 

depenen d'altres resultats. Els sant-

fostencs tenen la salvació a només 

un punt i els montmelonins a tres 

de la plaça de salvació, que ocupa el 

Vilamajor, que diumenge rebrà el ja 

ascendit CFS Montcada (12.30 h).

Per veure les possibilitats de per-

manència, els baixvallesans estaran 

pendents de la diferència de gols 

global en cas d'empat. Si el Vilama-

jor (-19 gols) perd contra el Montca-

da, el Can Calet (-6) se salvaria amb 

Can Calet i Montmeló, 
permanència o descens

un empat, mentre que per al Mont-

meló (-13) l'única opció de salvació 

seria si tambe guanya el seu partit. 

En qualsevol altre combinació, el 

Montmeló sempre baixaria. 

El Barri Can Calet té més opcions 

per salvar la categoria, tot i que ne-

cessita guanyar sempre contra el 

Montmeló per complir la carambo-

la, si el Vilamajor guanya el Mont-

cada. Els santfostencs tenen l'opció 

del Vilafant-Parets. Els de Vilafant 

(-7) tenen dos punts més que els 

santfostencs, així que el Can Calet 

necessitaria una victòria paretana, 

amb el segon lloc en joc, o un empat. 

Si Vilamajor i Vilafant guanyen 

els seus partits, Can Calet encara 

podria mirar el Castellar-Cardedeu, 

tot i que és una opció més rocambo-

lesca. Can Calet hauria de guanyar i 

Castellar (-3) perdre i veure quin té 

millor diferència de gols. 

CELEBRACIÓ La plantilla molletana celebra la salvació al vestidor

VILAFANT - FS PARETS 

Diumenge, 13 – 18.45 h Vilafant

content per mi i l'equip. El se-

gon gol ha donat tranquil·litat 

perquè sempre tens la por que 

et puguin marcar als últims mi-

nuts, com ens ha passat en al-

guns partits".

El tècnic molletà, David Par-

ra, es mostrava satisfet de com-

plir amb l'objectiu de la salvació. 

"Hem fet grans diumenges de 

futbol i la pilota no entrava. 

S'havia de guanyar, i ho hem 

fet", explicava Parra, que felici-

tava la plantilla: "Hem competit 

contra els equips que estan en 

les primeres places. Enguany, 

hem tingut moltes coses en con-

tra: lesions, expulsions i uns 

arbitratges amb què no hem 

tingut sort. L'actitud de l'equip 

ha estat molt bona, i hem de fe-

licitar tota la plantilla". 

Derbi baixvallesà
Diumenge el CF Mollet UE i el CF 

Parets disputaran l'últim partit de 

la temporada. Els molletans amb 

els deures fets de la salvació i els 

paretans, ja descendits fa setma-

nes. Al partit de la primera volta, 

el Parets va imposar-se al Camp 

Municipal del Germans Gonzalvo, 

per 0 a 1. Els paretans voldran 

acomiadar-se de la categoria amb 

una última victòria davant la seva afició.  jl.RodRíguez b.

CAN CALET - MONTMELÓ

Diumenge, 13 – 19.15 h Sant Fost

CF PARETS - CF MOLLET UE

Diumenge, 13 – 12 h Parets

Segona Divisió  PERD LA SEGONA RONDA DEL PLAY OFF D'ASCENS

LA LLAGOSTA. El CD La Concòrdia va perdre dissabte la segona ronda del 

play off d'ascens a la pista del Joventut d'Elx, per 6 a 0, i va quedar eli-

minada de la promoció d'ascens a la Primera Divisió espanyola. L'equip 

llagostenc va marxar al descans amb un resultat en contra, de 2 a 0, i a la 

represa, va rebre quatre gols més. "La temporada ha estat molt bona, 

hem aspirat a l'ascens a la màxima categoria espanyola i ens hem 

classificat per a la Copa de la Reina, que és un bon reconeixement", 

deia el tècnic, Javier Ruiz.  

La Concòrdia, eliminada
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ch parets

PARETS. Èdgar Serra, de 30 anys i 
de Parets, és el nou president del 
CH Parets. El cognom Serra és una 
de les nissagues més rellevants de 
la història del club paretà, que va 
iniciar Eduard Serra, avi del nou 
responsable, com a secretari del 
club durant més de quatre dèca-
des. El jove mandatari treballa com 
a director esportiu de la Federació 
Andorrana d'Handbol, des de fa sis 
temporades, i ho compaginarà amb 
la tasca de president. 

Serra, que havia estat jugador, 
entrenador i coordinador del club, 
va guanyar les eleccions amb 24 
vots dels 27 socis que van prendre 
part als comicis. Els altres dos can-
didats van rebre la resta de vots, 
amb dos Rubén Fernández, i un, 
Antonio Oñate. La directiva està 
formada pel vicepresident Eduard 
Ramos; el tresorer Luis Macarro; 
i el secretari, Antonio Ruiz, qui és 
precisament l'anterior president. 
"Tenim una junta directiva molt 

àmplia, amb 20 persones. He 

convidat els altres dos candidats 

i també hem demanat l'expresi-

dent que continuï amb nosal-

tres. Volem que tots sumem en 

HANDBOL  EL PARETÀ ÈDGAR SERRA, DE 30 ANYS, ÉS EL NOU PRESIDENT DE L'HANDBOL PARETS

"El primer equip és important, 
però l'objectiu és la base"

ATLETISME | Campionat Catalunya A LA FINAL DE 100 METRES

PARETS. Íngrid Andrés, atleta del 
FC Barcelona que s'entrena a les 
pistes d'atletisme de Mollet, va 
penjar-se una medalla de bronze 
del Campionat de Catalunya abso-
lut d'atletisme a l'aire lliure, que 
va tenir lloc diumenge a Igualada. 

La velocista paretana va quedar 

tercera de la final dels 100 metres 
amb un registre de 12,25 segons, 
molt a prop de la plata d'Anna 
Obradors (12,14 segons) i l'or 
d'Ona Rosell (11,90 segons).

La paretana havia passat a la fi-
nal amb una segona bona marca, 
amb 12,33 segons. 

Bronze d'Íngrid Andrés

CURSA POPULAR  RECONEGUT A LA MONTSERRAT I L'ONCODINES

PARETS. Sergi Mingote és el nom 
del km 15 de la Mitja Marató de 
Granollers. L'alpinista paretà, que 
va morir al gener en una expedi-
ció al K2, va rebre un homenat-
ge pòstum amb la posada d'una 
placa en un punt del recorregut 
tradicional de la cursa vallesana. 
L'homenatge a Mingote va tenir 
lloc fa dues setmanes i va comptar 
amb la presència dels alcaldes de 
les Franqueses, la Garriga, Grano-
llers, Canovelles i Parets, a banda 
de representants de la cursa i fa-
miliars de Sergi Mingote.

La petjada de Mingote continua 
ben present avui dia. A banda del 

El km 15 de la Mitja porta 
el nom de Sergi Mingote

benefici del club, per millorar les 

coses", explica Serra, que es mos-
tra ambiciós amb el projecte: "El 

primer equip per a nosaltres és 

molt important, però l'objectiu 

és crear una estructura de base. 

Hem de ser capaços de crear una 

sòlida estructura amb l'objectiu 

de competir per millors categori-

es i poder nodrir el sènior amb la 

gent de la casa". De fet, una de les 
primeres decisions d'Èdgar Serra 
ha estat la tornada de Josep Manel 
Herrero, com a entrenador del sè-
nior masculí. Herrero va liderar el 
projecte paretà a la Lliga Nacional 
Catalana i va quedar-se a les portes 
de pujar a la Primera Estatal. 

A banda de la feina esportiva, 
Serra vol recuperar la massa social 
del club, que ha anat decreixent els 
darrers anys, i fer créixer el nom-
bre d'equips femenins perquè en 
l'actualitat hi ha un cadet femení. 
"La idea és treballar per portar 

la paritat al club, entre nois i no-

ies", assegura  Serra. "La tasca com 

a president és crear una estruc-

tura de club amb diferents àrees 

de treball. Tothom ha d'estar mo-

tivat i treballar per desenvolu-

par les diferents àrees", indica el 
president, considera que viure a An-
dorra, com és el seu cas, no serà cap 
problema: "Cada dues setmanes 

baixo a Parets i podré veure par-

tits i estar amb el club. També cal 

recordar que en aquests temps, 

hem après a fer teletreball i les 

reunions poden ser a distància, 

per resoldre problemes o pren-

dre decisions".  jl.RodRíguez b.

Trail

PARETS. Els germans Cesc i Mar-
tí Ullar Calvo, membres del Club 
Atletisme Parets, van guanyar un 
bronze cadascun al Campionat de 
Catalunya de trail de promoció. 
Cesc ho va fer al català sub-20 i 
Martí, al sub-18. 

Els germans Ullar 
Calvo, tercers

reconeixement de la Mitja Gra-
nollers, també va rebre un sentit 
homenatge de l'OnCodines Trail, 
de qui era padrí, i un tram del re-
corregut porta també el seu nom. 
La vídua de Sergi Mingote, Míriam 
Roset, va fer els darrers metres 
del repte amb l’equip paretà, Cor-
recaminos Solidarios.

A més, la cursa Vertical Mont-
serrat, de la qual també va ser pa-
drí Mingote, va retre-li un home-
natge el passat dissabte. De fet, el 
paretà Joan Soto, amb discapacitat 
visual, que havia estat company 
de Mingote, va guanyar la prova 
inclusiva amb Josemi Herrera.  

ÈDGAR SERRA

xavier solanas

KM 15 La família de Mingote va col·locar la placa en record de l'alpinista

FUTBOL SALA | Primera Catalana BAIXA A LA SEGONA CATALANA

PARETS. L'FS Parets femení ha 
consumat el descens de catego-
ria. L'equip dirigit per David De 
la Torre era el novell a la Primera 
Catalana i quan falten dues jorna-
des per tancar la temporada ja ha 
perdut la categoria. "Ha estat una 

temporada molt complicada, a 

només una volta, i partits que 

potser hem perdut fora, a casa 

es podrien haver guanyat", diu 
el tècnic, que es mostra satisfet de 
la feina de l'equip: "Ha estat un 

any d'experiència per un equip 

jove. La pròxima temporada 

lluitarem per pujar". 

Descens del Parets femení
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BAIX VALLÈS. El Gran Premi Mons-

ter Energy de Catalunya de Moto-

GP 2021 va arribar a la seva fi amb 

un total de 19.352 espectadors 

durant la jornada de diumenge. 

El Mundial de motociclisme ha es-

tat el primer gran esdeveniment 

després de l'esclat de la Covid que 

se celebra a Catalunya. De fet, en-

tre els tres dies del Gran Premi, 

32.573 aficionats van poder gau-

dir del gran premi en la seva tor-

nada al traçat mundialista vallesà. 

La setena parada de la caravana 

mundialista va resultar ser molt 

exigent amb els pilots, més del que 

ells mateixos podien esperar. El 

que va sortir més content va ser  el 

portuguès Miguel Oliveira (KTM) 

amb una victòria de mèrit i inespe-

rada. El podi es va completar amb 

dos pilots de Ducati, amb el segon 

lloc del francès Johann Zarco i el 

tercer de l'australià Jack Miller. 

L'ombra de la cursa de MotoGP 

van ser els abandonaments dels 

dos pilots granollerins. Pol Es-

pargaró (Repsol Honda) ho feia al 

revolt cinc de les primeres voltes, 

mentre que Aleix Espargaró (Apri-

lia) va caure quan lluitava amb el 

grup capdavanter.

També van abandonar altres 

noms destacats, com ara Marc 

Márquez o l'italià Valentino Rossi.

D'atra banda, el Circuit de Bar-

MOTOR | Motociclisme EL MUNDIAL VA APLEGAR DIUMENGE PROP DE 20.000 AFICIONATS, I ENTRE ELS TRES DIES, MÉS DE 32.000 PATINATGE ARTÍSTIC

MOLLET / PARETS. Sílvia Rodríguez, 

del Club Patí Parets i molletana, 

va dominar el programa curt i 

llarg del Campionat de Barcelona 

de patinatge artístic, que va tenir 

lloc el cap de setmana al Pavelló 

Joaquim Rodríguez, de Parets. La 

patinadora va ser la guanyadora 

del territorial barceloní amb una 

puntuació de 97,18 punts, molt 

superior a la segona, Aina Mun-

né, del Piera, amb 77,45 punts. 

El podi es va completar amb el 

tercer lloc d'una altra patinadora 

del CP Parets, Anaïs Urbano, que 

va aconseguir una puntuació de 

74,68, amb un meritori tercer lloc 

del programa llarg. 

El campionat es va dur a terme 

sota un protocol minuciós que 

únicament va obrir les portes a 

cinc persones acompanyants per 

a cada esportista, amb diversos 

accessos i mesures de seguretat i 

higiene dins del recinte. En total, 

hi van prendre part uns 72 pati-

nadors. "Estem molt satisfets de 

celebrar el territorial, tot i les 

mesures Covid. Com que tenim 

un pavelló gran, vam poder dei-

xar passar cinc acompanyants 

per esportista", explica Mati Ga-

mero, presidenta del CP Parets, 

que es mostrava satisfeta dels re-

sultats de l'entitat.

Al campionat barceloní també 

va participar la molletana Júlia 

Marco, del CPA Mollet, amb un 

14è lloc; i la santfostenca Marta 

Sallent, del CP Les Franqueses, 

amb un 17è lloc.  

El Club Patí Parets reunirà les 

millors patinadores estatals del 

15 al 17 de juliol amb la celebració 

del Campionat d'Espanya júnior i 

sènior.  jl.r.b.

Sílvia Rodríguez 
venç el territorial 
de Barcelona al 
pavelló de Parets

de 17: 3 0  a 18 : 3 0  hor es

@ cbmol l et @ cbmol l et @ cbmol l et

de 17.30 a 18.30 h
Pots venir 1, 2 o els 3 dies !

93 570 30 13

secretaria@cbmollet.com

Pavelló Municipal Plana Lledó

El Circuit torna a vibrar 
amb públic a MotoGP

circuit

EN PISTA Les motocicletes al Circuit amb públic a les graderies

celona-Catalunya seguirà amb 

el seu particular ritme frenètic i 

aquest cap de setmana acollirà 

el FIM CEV Repsol de motociclis-

me, que preveu reunir les futures 

promeses del panorama interna-

cional. Aquesta és una competi-

ció que acostuma a ser una porta 

d'entrada per a joves pilots cap al 

Mundial de Moto3.  

SÍLVIA RODRÍGUEZ

fecapa
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'Celtic Concert', al Teatre Can RajolerActuacions musicals de fi de curs al parc de La Linera
El Teatre Can Rajoler acollirà aquest dissabte (18.30 h) el 

Celtic Concert, un espectacle de música celta interpretat 

per alumnes de violí de l’Aula Suzuki de Can Roget de 

Parets i organitzat per Rialles Parets. Música, ball, poesia 

i altres sorpreses protagonitzaran l'espectacle.

El parc La Linera acollirà el concert de final de curs de l’Escola Municipal 
de Música de Parets, que estarà dividit en tres audicions els dies 14, 16 

i 17 de juny a les 19 h. Entre les tres sessions musicals participaran els 

alumnes d’instrument de totes les especialitats de l’escola, així com les 

corals infantils i junior i les diferents agrupacions instrumentals.

CULTURA

'La menjadora i Latung La La', 

nova mostra al Museu Abelló

MOLLET.  El polifacètic artista Da-

vid Ymbernon va inaugurar di-

jous l'exposició La menjadora i 

Latung La La al Museu Abelló. Es 

tracta d'una obra visual, objectu-

al, escènica, poètica i parateatral, 

amb una gran càrrega de poesia 

visual. Tot el seu món i la seva vida 

giren al voltant del color taronja, 

pel qual se sent gairebé posseït, i 

la seva feina és una línia contínua 

que comença des del principi, des 

de la seva infància.

D'aquest període de la vida deia, 

durant la presentació: "La infàn-
cia no la vull perdre de vista. Els 
Maddleman, n'hi ha alguns que 
són de la meva infantesa, els he 
fet vestits d'ara i els hi vaig fi-
cant coses noves". Mira la infan-

tesa com a font d'inspiració, mal-

grat que recorda la seva com una 

"infantesa complicada". En tot 

cas, va rememorar unes paraules 

llegides ves a saber a on que deien: 

"Mai és tard per tenir una infan-
tesa feliç". Així que Ymbernon hi 

insisteix, "i quan consideri que 
l'he tinguda potser canvio de 
color".

En l'acte de presentació, la re-

gidora de Cultura, Mercè Pérez, 

destacava que "no és la primera 
vegada que tenim al David a la 
ciutat; ja va ser a l'Aparador del 
Museu". Sobre l'actual mostra, la 

definia de "fantàstica" i assegura-

va que "dona un esperit de bon 
rotllo i que ens porta a records 
quotidians que tots tenim".

Per la seva banda, la gerent del 

Museu Abelló, Pepa Ventura, asse-

nyalava que l'espai creat "sugge-
reix bons sentiments, relaxa i fa 
reflexionar". "És una exposició 
molt poètica", hi afegia.  

EXPOSICIÓ  DAVID YMBERNON LA VA INAUGURAR DIJOUS I ES PODRÀ VISITAR FINS AL SETEMBRE

AL MUSEU ABELLÓ  David Ymbernon i Pepa Ventura davant d'algunes de les obres que formen l'exposició

s.c.

Els castellers de Mollet i 
Parets tornen als assajos

MOLLET / PARETS.  Les diades caste-

lleres són una de les activitats de la 

cultura popular catalana que més 

difícil ho està tenint per tornar al 

dia a dia. L'imprescindible contac-

te físic els ha fet aturar les actuaci-

ons eminentment castelleres; amb 

tot, sí que s'ha apostat en alguns 

casos per cercaviles o actuacions 

de grallers i tabalers.

Ara, aquestes entitats comencen 

a veure la llum. Tant els Castellers 

de Mollet com els de Parets van ar-

rencar divendres passat els assa-

jos castellers. Respectar els grups 

bombolla creats i mantenir la mas-

careta són algunes de les premis-

ses per tornar-hi.

El president de la colla molleta-

na, Ciscu Carvajal, convida la ciuta-

dania a reenganxar-se als castells 

i a assistir-hi els divendres a la 

tarda al Centre Cívic l'Era. També 

avança que per a la festa major 

d'estiu potser faran un concert de 

gralles, amb reserves prèvies.

Pel que fa al president dels pare-

tans, en Jordi Domènech encara no 

té clar si formaran part del progra-

ma de la gresca d'estiu amb alguna 

cercavila, com sí que van fer l'any 

passat. Pel que fa al retorn a plaça, 

Domènech apunta que, a les restric-

cions del ProciCat, se suma la man-

ca d'enxanetes i d'acotxadors. "La 
canalla s'ha fet gran i ara no en 
tenim". Caldrà un procés de forma-

ció, que ha d'arrencar ara, per pre-

parar els nous infants que s'enfilin a 

la part més alta dels castells.  

POPULAR  DIVENDRES VAN TORNAR-HI LES DUES COLLES

A L'ERA  Comencen les proves i assajos dels Castellers de Mollet

castellers de mollet

Festival de Dansa Acadèmica 

de La Tramolla, a Can Gomà
MOLLET. La Tramolla ofereix 

aquest dissabte a les 18 h al Teatre 

Municipal de Can Gomà el Festival 

de Dansa Acadèmica. L'escola mo-

lletana d'arts escèniques propo-

sa un viatge fantàstic al món dels 

contes populars, amb un especta-

cle anomenat Contes en dansa. La 

direcció i les coreografies són obra 

de Nura Pinto i de Muriel Pascual. 

Les entrades tenen un preu de 10 

euros i es poden reservar al correu 

electrònic info@latramolla.cat o 

per WhatsApp al 717712483. 

ARTS ESCÈNIQUES  SERÀ DISSABTE A PARTIR DE LES 18 H

n  L'Ajuntament de Mollet presenta per 

segon any consecutiu la programació 

cultural Refresc’Art a Mollet, que en-

guany comptarà amb esdeveniments 

del 17 de juny al 22 juliol. Les primeres 

activitats seran dijous vinent: Mirades 

d'Artistes, a la terrassa del Museu, a les 

19 h; i els monòlegs Woooomaaannnn, al 

Mercat Vell, a les 20 h.

REFRESC'ART

dissabte 12

diumenge 13

divendres 11

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

Matí amb cel mig entera-

nyinat A partir de mig-

dia, creixeran nuvolades, 

que a la tarda podrien 

provocar alguns ruixats. 

Temperatures semblants.

Algunes restes de núvols al 

matí, que acabaran esvaint-

se del tot, deixant un dia 

radiant de sol i calor d’estiu.

Continuaran pujant les 

temperatures, que ens por-

taran valors totalment esti-

uencs, amb cel clar al matí i 

núvols prims a la tarda.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 3 24ºC 17ºC 22ºC - 31 km/h SE

DIVENDRES, 4 26ºC 19ºC 24ºC - 24 km/h E

DISSABTE, 5 25ºC 17ºC 21ºC - 29 km/h SE

DIUMENGE, 6 27ºC 18ºC 20ºC 5,8 29 km/h SW

DILLUNS, 7 25ºC 16ºC 24ºC - 27 km/h SE

DIMARTS, 8 27ºC 16ºC 26ºC - 27 km/h SE

DIMECRES, 9 28ºC 17ºC 25ºC - 29 km/h SE

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

de Can Sunyer a Martorelles

MARTORELLES.  L'Associació de 

Veïns de Can Sunyer organitzen 

aquest cap de setmana la Festa de 

Primavera del barri. Ho fan amb 

dos dies d'activitats i de la mà de 

l'Ajuntament i d'entitats i empre-

ses com: Centre de Suport a la Llar,  

AFA Les Pruneres, CF Martorelles, 

UE Bàsquet Martorelles, Colles de 

Joves de Martorelles, Gegants de 

Martorelles, Bar Malaka Tapas i 

Bar Centre Cívic El Safareig.

Aquest divendres es podrà gaudir 

a partir de les 21 h del grup vallesà 

–que inclou alguns membres mar-

torellesencs– Seyka. Els vuits joves 

músics portaran a la plaça El·líptica 

l'essència del reggae més jamaicà.

L'endemà dissabte estarà farcit 

d'activitats diferents. A les 9 h ar-

rencarà una xaranga des del pas-

satge d'Astúries i que recorrerà els 

carrers del barri de Can Sunyer. A 

les 10.30 h tindrà lloc una mascle-

tà d'inici de les activitats al Parc de 

Can Sunyer, així com l'inici de les 

projeccions de memòries de Can 

Sunyer. De 10.30 h a 13 h arribarà 

el torn per als tallers d'esport i na-

tura: d'una banda hi haurà l'activi-

tat Trasplanta la teva planta, així 

com d'altres vinculades al medi 

ambient; i d'altra banda els clubs 

de futbol i de bàsquet del poble or-

ganitzaran partits de 3x3 dels seus 

respectius esports.

Per a després de dinar, l'Asso-

ciació de Veïns de Can Sunyer ha 

preparat una festa infantil amb 

xocolatada per als assistents i un 

grup d'animació infantil amb per-

sonatges. Tot plegat serà a partir 

de les 17.30 h. Per últim, la Festa 

de Primavera de Can Sunyer clou-

rà amb la música de fi de festa, a 

partir de les 20 h.  

POPULAR  AQUEST DIVENDRES HI HA UN CONCERT I DISSABTE ESTÀ FARCIT D'ACTIVITATS

seyka

SEYKA  Els joves vallesans actuen aquest divendres a la plaça El·líptica

casal cultural

CATIFA DE FLORS  No hi van fallar a la tradicional cita

PAU SEGALÉS

ARTS ESCÈNIQUES

Pau Segalés actua 
al NIT NIT NIT
de Santa Maria

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 

Després del concert de música 

celta a càrrec de Cèltic Groove, el 

mag molletà Pau Segalés protago-

nitzarà aquest dissabte a les 22 h 

la segona actuació del festival NIT 

NIT NIT. Representarà a la plaça 

de l'Església l'espectacle de màgia 

Obre els ulls. La darrera proposta 

d'aquest festival serà el 19 de juny 

amb la música dels 70 i 80 que in-

terpretaran Forrest Glam.  

CERTAMEN

La Pedra del 
Diable, al cartell
de la festa de Parets

PARETS. Fins dimecres 16 de juny 

es poden presentar les propostes 

de cartells per a la festa major de 

Parets d'enguany, que s’han de 

lliurar a les oficines del Servei de 

Cultura, al Centre Cultural Can 

Rajoler en un sobre tancat amb 

un pseudònim, acompanyat d’un 

altre sobre a l’interior en el qual 

constaran les dades personals de 

l’autor. El concurs de disseny so-

bre la creació de la imatge de la 

festa major d’estiu de Parets 2021 

se centrarà en el 25è aniversari de 

la Festa de la Pedra del Diable. Per 

participar-hi cal ser major de 16 

anys i reunir els requisits que s’es-

pecifiquen a les bases de la convo-

catòria. Cada persona participant 

pot presentar un màxim de tres 

propostes, originals i inèdites que 

s’han de treballar obligatòriament 

en sentit vertical a la plantilla de 

color vermell que es pot trobar al 

web de l'Ajuntament. El jurat està 

format pel regidor de Cultura i 

personal qualificat i s’atorgarà un 

premi únic de 500 euros a la pro-

posta guanyadora.   

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

A LA LLIBRERIA 
FARRÉS 
HI TROBAREU 
ELS POEMARIS 
DE JOAN 
SALA VILA

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

 CÓCTEL DE L’AVI 

 BUFA EL VENT  

 ESTONES AMB EL MEU SILENCI 

 GLOPS ERÓTICS DE SOSPIRS BÍBLICS 

 EL MAR FA L’ULLET A LA FINESTRA 

 SON ELLES 

 CATALUNYA, MARE TÈSTIMO 

 CAMINS D’INFANTESA 
   D’UN NEN DE PAGÈS 

Una abraçada 
als amics i 
amigues que 
em llegeixen.

Catifes de flors, tertúlies 

artístiques i mims, al Casal

EL MIMO CHISPA ACTUARÀ DIUMENGE AL MATÍ AL JARDINET DEL CASAL

MOLLET. L'agenda del Casal Cultural de 

Mollet està farcida aquest inici de juny. 

El cap de setmana passat van elaborar 

les catifes de flors, que van resistir fins 

al vespre malgrat la pluja i el vent de 

diumenge.

Pel que fa a aquest cap de setmana, 

la fotògrafa molletana Judith Vizcarra 

estrena un cicle d'exposicions i de ter-

túlies artístiques aquest divendres a 

les 19.30 h al Jardinet. En aquest cas, 

comptarà amb la presència de l’Eulàlia 

Puig, amb la qual parlaran de l'univers 

interior. També divendres i al Jardinet, 

en aquest cas a les 22 h, arribarà una 

nova projecció cinematogràfica. Els 

assistents podran gaudir d'Arsènic per 

compassió, dirigida per Frank Capra. 

Per últim, diumenge a les 11 h el Mimo 

Chispa (Miguel González) actuarà al 

Jardinet en el marc del Petit Casal, en un 

espectacle en què el narrador de la his-

tòria serà el propi públic, i l'artista ho 

escenificarà de manera divertida, amb 

il·lusions òptiques, silencis, sorpreses, 

ficció, acció i sobretot molta imagina-

ció. El preu de les entrades és de 8 euros 

per família, amb un obsequi inclòs. 
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ENTREVISTA

Neus Ballús

Candidata a la presidència de l'Acadèmia del Cinema Català

–Per què t'has embarcat en aquest projecte?

–La primera vegada que m'ho van plantejar, el primer im-
puls que vaig tenir va ser que era massa d'hora. Sempre tens 
la impressió que a les institucions hi ha d'haver gent amb 
una trajectòria molt consolidada i jo sentia que no estava en 
aquesta posició. M'ho vaig estar pensant molt abans de deci-
dir-me. També tinc una trajectòria vinculada a les associaci-
ons i al civisme de diferent tipus. A Mollet vam muntar casals 
culturals, vaig formar part de la plataforma Salvem Gallecs 
durant molt de temps. Més tard, dins del cinema he estat 
molt implicada amb l'activisme més feminista amb Dones 
Visuals. D'alguna forma, durant tota la vida, de forma cíclica, 
sí que he sentit el deure d'aportar alguna cosa al col·lectiu. A 
més, vaig pensar que podria oferir un model diferent del de 
la Isona (Passola). La Isona és una dona que hi ha dedicat cos 
i ànima a l'Acadèmia i ho ha fet molt bé, però en realitat a mi 
m'agradaria treballar d'una forma més horitzontal.
–Com descriuries el teu equip de candidatura?

–Jo no m'hauria plantejat presentar-m'hi si no hagués par-
lat amb la gent que està a la possible junta i s'haguessin 
il·lusionat amb mi. Ho veig com una aventura col·lectiva, no 
m'ho plantejo com una cosa individual. El Sergi (López, nú-
mero 2 de la candidatura) igual que molts altres que en for-
men part, són gent amb qui en algun moment he tingut una 
conversa d'una certa profunditat sobre l'anàlisi del sector i 
sobre com el podríem millorar. És gent amb qui he sintonit-
zat. I vaig dir: "Si estic amb vosaltres, em veig capaç de fer-
ho; sinó, potser no em cal". Realment, és quelcom que no 
necessito dintre de la meva carrera, més aviat el contrari. 
M'ho prenc realment com una aventura col·lectiva.
–Quina és la tasca d'una presidenta de l'Acadèmia?

–L'Acadèmia és una associació que té una mica més de 500 
socis i sòcies, que representa la gent que es dedica al cine-
ma. L'impacte de les seves activitats ha estat tan gran que 
sembla que sigui una institució molt més gran, però els pro-
jectes més clars que s'estan fent són els Premis Gaudí i el 
Cicle Gaudí. L'Acadèmia té quatre persones alliberades que 
hi treballen tot l'any i la junta el que ha de fer és prendre 
les decisions sobre quines coses es fan i de quina manera. 
També s'ha de responsabilitzar del finançament de l'asso-
ciació. Però és una associació cultural que pretén promoure 
el cinema català, el diàleg intern entre la gent de la profes-
sió i que vol apropar el que fem al públic. Que sàpiguen que 
es fan pel·lícules, que les fem per a ells i per a elles, i que 
sàpiguen que existeixen perquè les puguin anar a veure.
–Quins nous projectes proposeu per a l'Acadèmia?

–D'entrada volem recuperar aquest esperit associatiu que jo 

"Volem que l'Acadèmia 
del Cinema Català

sigui més àmplia;

ara té un punt elitista"

Quim ViVes

La molletana Neus Ballús, directora de films com La Plaga o El viatge de la Marta 

(Staff Only), és una de les dues candidates per rellevar Isona Passola en la 
presidència de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques Catalanes. A 
prop d'acabar un nou llargmetratge (Sis dies corrents), en procés d'escriure un nou 
projecte, i a punt de presentar una peça audiovisual al Kosmopolis (Cura, 17 de juny), 
a partir de dilluns sabrà si encapçalarà la màxima institució del cinema del país.

he viscut en altres entitats, i creiem que l'Acadèmia ha de ser 
més àmplia. Per això ens diem Una Acadèmia de portes ober-

tes. Creiem que 500 membres és molt poquet respecte de la 
dimensió de la indústria aquí. Això vol dir que hi ha molts 
tècnics o molta gent que no se sent apel·lada o interessada a 
formar-ne part. Per a nosaltres és interessant que estiguem 
el màxim nombre de gent possible i que fem l'Acadèmia més 
participativa. De cara al públic, ens hi voldríem comunicar 
d'una altra manera. Voldríem poder contagiar que a nosal-
tres el cinema ens apassiona i que l'han de veure, no per 
fer-nos un favor, sinó perquè és una experiència que no es 
poden perdre. Sentim que hi ha una mena de complex d'in-
ferioritat respecte al nostre cinema, com si tot el que vin-
gués de fora fos millor, i creiem que això ho hem de trencar. 
També volem fer un 
cicle de converses 
per al públic en ge-
neral. En el fons vo-
lem oferir una mica 
més de contingut 
per explicar millor 
què vol dir fer cine-
ma i no quedar-nos senzillament a la catifa vermella.
–Si el lema és 'Una acadèmia de portes obertes', vol dir 

que algú les té tancades?

–Som una Acadèmia jove i els estatuts es van fer a imatge d'al-
tres acadèmies i, per tant, només poden formar-ne part els 
caps d'equip, però els segons –ajudants de càmera, foquistes, 
attrezzistes...– no en poden formar part segons la regulació. 
Creiem que ha de ser una mica més ampli. Ens podem per-
metre ser innovadors i eixamplar molt la base, perquè ara 
té un punt elitista. També s'ha d'acreditar una experiència 
mínima en el món del cinema i ens agradaria mantenir-ho, 
però també qüestionar-ho, perquè, per exemple, avui és 
molt difícil fer tres llargmetratges, perquè se'n produeixen 
poquets. Ara molta gent està treballant en audiovisual, però 
no estrictament per a produccions cinematogràfiques.
–Proposeu "sacsejar" els Premis Gaudí.

–Sí. Creiem que s'han d'adequar a la producció cinemato-
gràfica del moment. Hem de recordar que els premis són 
una excusa, és l'aparador que fem servir per arribar al pú-
blic i en aquest sentit sí que creiem que cal una sacsejada 
amb el llenguatge. Cal tornar-nos més contemporanis, més 
lliures, i no necessàriament ha de copiar models d'aca-
dèmies o de cerimònies d'altres cinematografies. D'altra 
banda, ha de ser un espectacle televisiu entretingut, però 
també atractiu, i que cridi la gent a anar al cinema. Hem 

d'anar una mica més enllà de la catifa vermella en el sentit 
que podem transmetre que nosaltres fem cinema perquè 
el públic el vegi. Ens és igual qui guanyi, el que ens importa 
és que les produccions que guanyin siguin bones i que això 
incentivi la gent a veure totes les pel·lícules, no només una.
–Quina és la salut del cinema en llengua catalana?

–Amb el cinema en català estem en una situació de desigual-
tat, perquè financerament és molt difícil tirar-ho endavant i 
el mercat percep que les pel·lícules en català no són tan fà-
cils de vendre. Això, però, és quelcom qüestionable. Ara els 
subtítols s'estan acceptant més que mai i estem veient com 
unes pel·lícules singulars catalanes han viatjat a tot arreu en 
català, i precisament és aquesta singularitat el que els dona 
una originalitat respecte del mercat. Però és veritat que no 
es troben els recursos tan fàcilment per fer cinema en català. 
L'aposta de TV3 per finançar cinema en català en els últims 
anys ha caigut en picat. Des del Govern actual es veu que s'ha 
de solventar i volen injectar d'alguna forma financerament 
els projectes en català, perquè estan en una situació crítica.
–Què valores de l'altra candidata a la presidència de 

l'Acadèmia, la Judith Colell, i del seu equip?

–Amb l'equip de la Judith hi ha molts encreuaments. La nos-
tra és una indústria molt petita i per tant ens coneixem força 
bé. Hi ha força sintonies amb algunes persones de l'equip i 
en realitat hi ha coincidències en el programa. Hi va haver la 
voluntat de posar-se d'acord i no fer dues candidatures, però 
vam veure que teníem una manera de treballar diferent, i 
això ens va animar a què cadascú desenvolupés el seu pro-
grama i la seva proposta per separat. També he de dir que és 
interessant que els propis acadèmics hi hagin de participar. 
Estem plantejant un moment de l'Acadèmia realment obert, 
participatiu i on les decisions es prenen de forma més horit-
zontal; així que el més lògic no era posar-se d'acord de forma 
forçada, sinó oferir l'oportunitat d'expressar el que volen.
–Sou optimistes respecte a les votacions?

–No ens ho hem plantejat gaire. Teníem moltes ganes 
d'oferir aquesta proposta. Sabem que és la proposta més 
arriscada, perquè obrir una institució de la qual forma part 
tan poca gent no és una decisió fàcil i no sabem com ho va-
loraran els acadèmics, però nosaltres creiem que és el que 
cal oferir en aquests moments, i que aquest aire fresc, nou i 
innovador era el que a nosaltres ens venia de gust proposar.
–Per què s'ha de votar la candidatura de la Neus Ballús?

–Crec que si algú se sent apel·lat pel que diem i li fa il·lu-
sió veure-ho des d'aquesta perspectiva, som la seva opció. 
Però no tinc la sensació que hagi de convèncer ningú per 
res, perquè no em jugo res.    sergio carrillo

"Obrir una institució de la

qual forma part tan poca gent

no és una decisió fàcil, però

creiem que és el que cal"
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