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Mollet aprova un pla 
urbanístic "fl exible" i 
amb una aposta per 
l'habitatge protegit
El ple aprova de manera inicial el POUM, que preveu 2.834 nous 

habitatges, la meitat dels quals amb algun tipus de protecció

MOLLET DEL VALLÈS. La ciutat enca-ra una nova fase en la plani�icació 
urbanística futura. Dilluns el ple 

aprovava de manera inicial el nou Pla d'Ordenació Urbanística Muni-cipal (POUM), que marcarà les di-
rectrius de l'urbanisme a la ciutat en els anys vinents, que seran més �lexibles que les de l'anterior pla.De fet, la �lexibilitat i l'aposta per l'habitatge de protecció, el 
desenvolupament econòmic i els espais verds són algunes de les característiques més destacades del document, que, un cop es pu-bliqui al Diari O�icial de la Genera-litat de Catalunya (DOGC) restarà en exposició pública �ins al 15 de 
novembre per presentar-hi possi-

bles al·legacions.Segons va explicar Mireia Dio-nisio, primera tinenta d’Alcaldia i coordinadora de l’Àrea de Gover-nança, Economia i Serveis Terri-torials, el dret d'accés a l'habitatge 
ha estat un dels "principis inspi-
radors" de la plani�icació, que pre-
veu 2.834 nous habitatges (un mi-ler menys que els que es preveien en l'Avanç), dels quals 1.385 seran de protecció o�icial i, d'aquests uns 
300 ho seran en règim de lloguer.

La meitat dels nous habitatges es preveuen amb la construcció del 
nou barri del Calderí i la resta es 

plantegen en actuacions a solars i edi�icis ja existents actualment en sòl urbà consolidat, amb un total de 23 Plans de Millora Urbana (PMU). A més, s'hi sumen vuit actuacions a parcel·les amb edi�icis en volum disconforme –que no compleixen la normativa pel que fa a alçades o profunditats– que no s'hauran 
d'adaptar si els propietaris desti-

nen les construccions a habitatges de protecció, una mesura que supo-saria uns 150 pisos protegits.Una novetat respecte al plane-jament anterior és que els sectors 
de desenvolupament residencial hauran de destinar el 50% a habi-tatges de protecció, un percentat-ge superior al 30% que marca la legislació. "S'han buscat totes les 
fórmules possibles per fer reali-
tat el compromís de fer realitat 
l'oferta d'habitatge protegit a 
la ciutat", assegurava Dionisio. El futur POUM manté com a ús resi-dencial principal l’ús plurifamiliar amb un model de creixement de 
la ciutat "compacte i equilibrat”, deia la primera tinent d'Alcaldia.Durant el debat, la regidora re-cordava que molts dels PMU que recollia l'anterior POUM de 2005, suspès pel Tribunal Suprem, no 
s'havien pogut desenvolupar per-què no se n'havia fet una bona va-

loració econòmica i marcava unes càrregues "excessives" als pro-motors. En aquest sentit, Dioni-sio puntualitzava que, amb el nou POUM, "s'ha fet un treball tècnic 
molt rigorós perquè no ens els 
puguin tombar als tribunals. 
És un POUM valent però sòlid i 
realista i amb propostes plena-
ment executables".

Desenvolupament econòmicEl POUM introdueix també parà-metres més �lexibles per poder edi�icar als polígons industrials i en diversi�ica els usos. Aquestes 
mesures permetran "reorientar" 
plans de millora urbana previstos com el de Can Prat i el de la Tene-
ría i fomentar altres activitats a espais industrials. A més, a l'eix de la C-17, a Can Magarola, es preveu que cinc unitats de dotació actual-ment amb ús prioritari industrial, puguin fer un canvi d'ús al terciari o de serveis, excloent-hi, segons assegurava Dionisio, el comercial, 
"ja que no es troben dins de la 
trama urbana consolidada". 

“L’objectiu és facilitar la im-
plantació, l’adaptació i la con-
tinuïtat de l’activitat econòmi-
ca, i així atraure nous sectors”, deia la regidora. En aquest sentit, Dionisio defensava la implantació 

d'empreses logístiques a la ciutat. 
"Es tracta d'ampliar el ventall".

Espais verds i sostenibilitatEl POUM també inclou l'incre-
ment d'espais lliures a l'interior del nucli urbà. El Pla preveu dis-posar de 913.261 m2 de sòl per a zones verdes, parcs o jardins, un 38% del que es preveia en l'ante-rior planejament. D'aquesta ma-nera, s'assolirien 30 m2 de zona verda per cada 100 m2 de zona residencial, "un índex superior 
al que marquen els estàndards 
legals", deia Dionisio. Una de les propostes del POUM que explica aquest increment és la voluntat de 

connectar l’espai territorial de Ga-
llecs amb els verds urbans del mu-nicipi, així com la recuperació del riu Besòs, amb la tramitació del Pla Especial d’Accés al Riu Besòs.El nou text també incorpora l’Índex de Devolució Ecològica de l’Espai Urbà, en els nous desenvo-lupaments urbanístics tant públics com privats, perquè les noves zo-
nes residencials incorporin sos-tres verds, façanes verdes o espais interiors enjardinats. Pel que fa als equipaments, el text també preveu augmentar el sòl destinat a aquests usos �ins als 743.841 m2, 82.600 
m2 més dels que hi ha actualment.El nou POUM també amplia �ins 

RESIDENCIAL

POLÍGONS

2.834 nous habitatges

· 50% al Calderí

· 50% amb els 23 Plans 

de Millora Urbana (PMU) 

per reurbanitzar espais ja 

existents en sòl urbà

2 PMU industrials

· Can Prat (ja en tràmit)

· La Tenería

Flexibilització de la 

normativa per poder 

edifi car i diversifi cació dels 
usos permesos (logística)

1.385 de protecció ofi cial

300 de lloguer
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■ El ple també va aprovar inicialment 

dues ordenances molt vinculades 

a l'aprofitament urbanístic i a 

l'atorgament de llicències: la 

d’Aparcaments i Guals i la d’Edificació. 

Pel que fa a la primera, es redueix 

l'exigència de places d'aparcament a 

una obligatòria per cada nou habitatge 

o una per cada 100 m2 de sostre 

d'altres usos. En la segona, se simplifica 

la normativa i es fa més flexible per 

agilitzar la intervenció administrativa. 

Una planifi cació futura 
de ciutat sense consens
MOLLET DEL VALLÈS. El planejament 
urbanístic del Mollet dels propers 
vint anys no compta amb el consens 
de la majoria de forces polítiques al 
consistori. L'aprovació inicial del 
POUM va sumar els vots a favor 
del govern de PSC i Podem, amb el 
suport de Cs i Junts, i els vots con-
traris d'Ara Mollet ERC MES i Mollet 
en Comú, en una sessió en què es 
van posar sobre la taula diferents 
models urbanístics per a la ciutat i 
durant la qual també es van creuar 
retrets entre el govern i els princi-
pals grups de l'oposició.

Segons explicava Mireia Dionisio, 
primera tinenta d’Alcaldia i coor-
dinadora de l’Àrea de Governança, 
Economia i Serveis Territorials, el 
POUM s'ha redactat sota quatre 
"principis inspiradors": vetllar 
pel dret a l'accés a l'habitatge, apos-
tar pel desenvolupament econòmic, 
l'aplicació de l'emergència climàtica 
i el compliment dels ODS de l'Agen-
da 2030, uns principis bàsics amb 
què, tant Ara Mollet com Mollet en 
Comú asseguraven que coincidien. 
"Compartim els grans principis, 

el problema és que quan anem al 

detall del pla no es concreten per 

enlloc", apuntava la regidora d'Ara 
Mollet ERC MES, Marta Vilaret.

En la seva intervenció, Vilaret considerava massa �lexible la pro-
posta de POUM. "Han renegat 

molt de l'anterior pla, que també 

van aprovar vostès, perquè era 

massa restrictiu i marcava molt 

les línies, però aquest, per con-

tra, és una catifa vermella perquè 

es desenvolupi alguna cosa sense 

una plani�icació ambiciosa per 
part del govern", opinava Vilaret.

La regidora republicana tornava 
a retreure el fet que el Calderí s'hagi 
aprovat a banda del POUM perquè 

"això fa que en aquell sector no 

s'hagin de seguir els criteris del 

pla" i ho exempli�icava: "En aque-

ll sector no hi podrà haver pisos 

de protecció de lloguer perquè 
té uns criteris propis", deia i afe-
gia que el POUM contempla poca 
"diversi�icació en la tipologia 
d'habitatges". Més enllà del des-
envolupament residencial, Vilaret 
criticava la "manca de mixtura" a 
les unitats econòmiques i el fet que 
s'obri la porta al sector logístic als 
polígons de Mollet.

A més, Vilaret considerava que 
hi havia "precipitació" a l'ho-
ra d'aprovar el text, una idea que 
compartia la portaveu de Mollet 
en Comú, Marina Escribano: "Es 

presenta el text amb documents 

immadurs amb aspectes massa 

genèrics". La regidora dels comuns 
valorava que s'hagin inclòs sugge-
riments com els eixos cívics o els 
connectors biològics, però dema-
nava més ambició pel que fa al dret 
a l'accés a l'habitatge i lamentava: 
"Aquest és un POUM segrestat 

perquè el desenvolupament del 

Calderí s'hauria d'adaptar als 

criteris del POUM". Escribano 
trobava a faltar el foment d'àrees 
de comerç de proximitat i tam-
bé criticava que "no hi hagi una 

aposta per descartar la logísti-

ca i atraure indústries punteres 

que ajudin a la reconversió". Pel 
que fa a la visió feminista del pla, la 
portaveu dels comuns opinava que 

"és més una obligació formal" i 
reclamava mesures que atenguin 
les necessitats dels barris.

Vots a favor de Cs i Junts
El govern de PSC i Podem va tirar 
endavant l'aprovació amb el suport 
tant de Cs com de Junts. A banda de 
l'exposició de la ponent socialista, 
Mireia Dionisio, el soci de govern 
va voler destacar "l'accent en el 

dret a l'habitatge amb mesures 

similars a les de l'Ajuntament 

de Barcelona –que destacava com 
un referent– i una ferma voluntat 

d'atacar el problema existent", 
deia Xavier Buzón, de Podem.

Per la seva part, tant Cs com Junts 
donaven suport a la proposta pre-
sentada pel govern. La portaveu de 
Cs, Eva Guillén, sí que opinava que 
és un POUM "ambiciós, que pre-
tén un desenvolupament soste-

nible i que doni resposta a les ne-

cessitats de la ciutat" i destacava 
les mesures per fomentar una nova 
mobilitat "sense oblidar la neces-

sitat d'aparcament", el foment 
dels carrers per a vianants, l'aposta 
pel lloguer protegit i apuntava com 
a repte la creació d'equipaments. 
"La ciutat creixerà i ha d'estar 

preparada per poder donar ser-

veis a tots els habitants", deia.
El regidor de Junts per Mollet, 

Joan Daví, destacava les aporta-
cions dels grups municipals que 
han estat recollides al POUM, "no 

com va passar en l'anterior pla", 
deia i, com a exemple, indicava que 
s'ha recollit "la compensació a 
veïns que puguin tenir un per-

judici per drets que se'ls puguin 

trepitjar", deia i opinava que el do-
cument, a diferència del seu ante-
cessor, és "sostenible socialment i 

econòmicament".  ❉ laura o.m.

ENS TROBAREU A MOLLET DEL VALLES:

Carrer Anselm Clavé, 3 

(davant dels jutjats) 

T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 

(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

www.flaviallobet.com

ESPECIALISTES EN DIAMANTS

REPARACIONS DE JOIES I RELLOTGES, INCLÚS GRANS MARQUES
ROLEX, IWC, TAG HEUER, PATEK, ETC.

-40% dte
TOT UN

I MÉS

JOIES AMB DIAMANTS I PEDRES PRECIOSES
PLATÍ, OR 18K I PLATA

CREACIONS EN ALTA JOIERIA
CONFIANÇA DES DE 1929

TOT UN

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

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

a 153 els béns arquitectònics, na-
turals, culturals, arqueològics o am-
bientals i paisatgístics a protegir, 45 
béns més que en l’anterior pla.

Suspensió de llicències
Sobre la suspensió de llicències 
que s'imposa de manera regla-
da en processos de renovació del 
POUM, Dionisio explicava que s'ha 
anat "a mínims" perquè es pu-
guin continuar donant llicències 
d'obra a la ciutat. Així se suspenen 
les llicències només als sectors 
afectats pels 23 PMU dibuixats, fet 
que permetrà que continuïn enda-
vant el desenvolupament de Can 
Prat i el Calderí.  ❉ laura ortiz mateo

ESPAIS VERDS I 

EQUIPAMENTS

PLANS ESPECIALS

· PEU de soterrament del 

ferrocarril (R3).

· PEU d’accessos a Mollet

· PEU dels horts urbans.

· PEU de Gallecs

· PEU accés al riu Besòs 

 913.261 m2
 de sòl 

qualifi cat d’espai lliure 
(zona verda, parcs i jardins)

743.841 m2
 

d'equipaments, 82.600 m2 
més dels que hi ha ara

NOVES NORMES EN 
GUALS I EDIFICACIONS

Ara Mollet ERC MES i Mollet

 en Comú votaven en contra

 de l'aprovació inicial per no
"compartir-ne el model"
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MOLLET / BAIX VALLÈS. Els contagis 

per Covid han augmentat expo-

nencialment en els darrers dies al 

Baix Vallès. Segons les dades de 

Salut, a Mollet, entre el 28 de juny 

i el 4 de juliol es van diagnosticar 

197 positius confirmats amb PCR o 

test d'antígens, és a dir, que els ca-

sos es van multiplicar per 14 res-

pecte als 14 contagis detectats la 

setmana anterior (vegeu quadre).  

Aquesta tendència ha estat similar 

a tot el Baix Vallès. Per exemple, 

els positius per Covid a Parets van 

enfilar-se a 64 casos positius en 

una setmana i, la xifra ja supera el 

centenar de contagis des del 16 de 

juny, després que la població acu-

mulés més  d'una setmana conse-

cutiva sense cap positiu.

Aquest dijous, segons les dades 

de la Generalitat de Catalunya, el 

risc de rebrot al Baix Vallès marca-

va el rècord des que va començar la 

pandèmia amb 1.824 punts, gaire-

bé set vegades més que la setmana 

anterior i la Rt, o velocitat de trans-

missió, s'ha situat en els 3,50 punts.

CORONAVIRUS  ELS CASOS CONFIRMATS PER PCR O TEST D'ANTÍGENS S'HAN MULTIPLICAT PER 14 A MOLLET EN UNA SETMANA

Contagis per la Covid, disparats

VACUNES ITINERANTS

■ Salut va activar dimecres un bus de 

vacunació itinerant, que recorrerà el 

territori per arribar a la població que 

encara no s'ha vacunat, en especial 

persones de més de 40 anys i col·lectius, 

que per l'idioma o la bretxa digital, tenen 

més difícil l'accés a la vacuna. Un dels 

primers llocs on s'ha posat en marxa 

és el Vallès Oriental. Els busos aniran 

vacunant sense cita els propers 15 dies, 

cada dia de la setmana, de 9 a 20 h. Cada 

bus podrà administrar unes 600 vacunes 

al dia, que seran Janssen perquè només 

requereixen una dosi.

MOLLET. En el marc del cicle de con-

ferències organitzat per Mútua Mo-

llet, el Síndic emèrit Lluís Martínez 

oferirà la ponència La defensa dels 

drets dels usuaris de serveis en el sec-

tor privat. Serà el proper 22 de juli-

ol a les 19.30 h i es podrà seguir de 

manera telemàtica a través del ca-

nal de YouTube de Mútua Mollet. La 

xerrada és la segona d'aquest cicle 

organitzat per l'entitat molletana, 

que convida periòdicament experts 

per parlar sobre temes d’actualitat i 

que poden ser d’interès per als so-

cis, com poden ser les saluts men-

tal i física i el benestar. La primera 

conferència va anar a càrrec de M. 

Rosa Buxarrais, doctora en Pedago-

gia, llicenciada en Psicologia, diplo-

mada en Logopedia i llicenciada en 

Filosofia i Ciències de l’Educació) 

amb el títol de Ingredients per a una 

vida en valors ètics. 

Lluís Martínez parla 
sobre drets dels 
usuaris de serveis al 
sector privat   

SANITAT

El 23 de juny finalitzava la cam-

panya Xeringues contra el Blo-

queo, que ha aconseguit en deu 

setmanes donacions per a la com-

pra de 3.350.000 xeringues per 

poder administrar la vacuna con-

tra la Covid a Cuba. D'aquestes, 

15.600 corresponen a l’aportació 

directa de Mollet amb Cuba. 

Xeringues contra 
el bloqueig a Cuba

DADES MOLLET DEL VALLÈS

Tot i aquestes dades de casos dispa-

rats, de moment, l’Hospital de Mo-

llet només ha registrat un lleuger 

augment d'ingressos, amb 6 per-

sones ingressades per Covid. Amb 

tot, davant la situació epidemiolò-

gica, l’Hospital ha reduït l’accés de 

visites d’acompanyants al centre. 

Concretament, s’ha tancat l’accés 

de visites a urgències i la franja ho-

rària de visites de la tarda a l’àrea 

d’hospitalització. Es mantindrà de 

moment la franja de visites de matí 

a hospitalització a l’espera de veure 

l’evolució de la situació.

Pressió a l'atenció primària
De fet, en aquesta ja cinquena ona-

da, l'atenció primària és la que està 

suportant una major pressió assis-

tencial, en especial els equips de 

respiratori que atenen els pacients 

amb símptomes, unes visites que 

s'han multiplicat per vuit en els dar-

rers dies. A tall d'exemple, el CAP de 

Plana Lledó de Mollet, va atendre 

dimarts 6 de juliol 115 visites, de 

les quals 52 presencials, quan dues 

setmanes abans les atencions pre-

sencials havien estat només 15. De 

les proves diagnòstiques realitza-

des, aproximadament un terç són 

positives.  "Des de la setmana pas-

sada hem notat un repunt impor-

tant de casos, sobretot de gent 

jove, i hem reforçat l'equip de 

respiratori", explica Conchi Gar-

cia, directora de l'Equip d'Atenció 

Primària de Plana Lledó. Amb tot, 

Garcia destaca que, malgrat que la 

quantitat d'atencions s'ha multipli-

cat, els pacients presenten símpto-

mes molt més lleus. "Molts arriben 

amb símptomes d'un refredat, 

quan a la primera onada la gent 

arribava que s'estava ofegant i 

molt més greu", recorda Garcia, 

qui apunta que ara les visites són 

"moltes més però més àgils".

A més d'atendre els pacients i 

realitzar les proves diagnòstiques 

ràpides, els equips de primària es-

tan assumint també part de la feina 

de rastreig que haurien de fer els 

gestors Covid des de Salut Pública. 

"Estan desbordats i a vegades 

som nosaltres els que progra-

mem PCR de contactes directes 

perquè es triga massa en trucar", 

diu Garcia, qui recorda la importàn-

cia de fer les quarentenes.

Tot i l'augment de càrrega assis-

tencial, Garcia apunta que no s'ha 

hagut de desprogramar cap atenció 

fora de la Covid.  

Petició per reconvertir la zona blava de l'Hospital en taronja 162.914 €
ÉS EL PREMI DE LA BONOLOTO, 

del sorteig de divendres, que va ser 

validat a l'administració de loteria 

número 2 de Mollet, El Moll de la Sort.

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès ha demanat a l'Ajuntament 

que reconverteixi la zona blava que hi ha a l'entorn de l'Hospital en zona taronja. Segons el 

col·lectiu, aquest canvi premetria l'aparcament de manera rotatòria amb 2 hores gratuïtes. 

La Plataforma també demana que s'amplïi el temps de les tres hores gratuïtes en cas 

d'urgència, alta o ingrés, al temps que sigui necessari.
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Des de 1998 al barri de Can Borrell 

de Mollet del Vallès

Rambla Nova, 12 · Mollet del Vallès · Tel. 935 703 917 / 622 332 042
mollet@moradental.es · www.moradental.es

Si vens a visitar-te 
et regalem la bossa.
*Fins a fi d’existències.
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Recta final de les obres dels 
carrers Ferrer i Guàrdia i Aurora

PARETS.   La tercera fase de les obres del 
Barri Antic, que afecten els carrers Ferrer 
i Guàrdia i Aurora, podrien acabar a finals 
d'aquest mes de juliol o a principis d'agost. 
Així ho confirma l'alcalde de Parets, Fran-
cesc Juzgado, qui assegura que l'evolució de 
les actuacions està sent bona. Pel que fa a les 
actuacions, el batlle hi apunta: "Hem volgut 

donar de nou protagonisme als carrers 

del centre històric i recuperar-los per tal 

que no només els veïns i veïnes puguin 

gaudir, sinó que ho faci tota la ciutada-

nia". Alhora, la regidora d'Urbanisme i del 
Barri Antic, Rosa Martí, destaca que el pavi-

ment que s'ha utilitzat es diferencia del de 
la resta de carrers, ja que "és pedra natural 

d'una qualitat excel·lent, molt duradora 

i amb un aspecte molt bonic, que farà 

lluir molt més aquest carrer".

ERC demana reduir la quota d'aparcament
Durant les actuacions, els veïns no han po-
gut emprar els seus aparcaments privats. 
És per això que Ara Parets ERC demana al 
govern que se suspengui la taxa d'entrada 
de guals per a tots els veïns i veïnes afectats, 
o reduir-los la quota en les pròximes orde-
nances fiscals.  

URBANISME  ESTÀ PREVIST QUE ACABIN A FINALS DE MES O PRINCIPIS D'AGOST

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 fi gura 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 fi ns 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 específi cament (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?

PARETS. En el marc de la Caixa de 
Crèdit que impulsa la Diputació de 
Barcelona, la corporació ha conce-
dit un crèdit a l’Ajuntament de Pa-
rets per import de 200.000 € per a 
la rehabilitació de la plaça Espanya. 
La Caixa de Crèdit és un instrument 
de cooperació local que té l’objectiu 
d'atorgar crèdits als ajuntaments, 

entitats municipals descentralitza-
des i mancomunitats de municipis 
per al finançament de noves inver-
sions, el dèficit de finançament en 
inversions executades i les opera-
cions incloses en un Pla de Saneja-
ment o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar 
fins a 200.000 € cada any, amb 

l’excepció dels municipis inferiors 
a 1.000 habitants, que podran su-
perar aquest límit i sol·licitar l’im-
port necessari per cobrir les seves 
necessitats de finançament. El 
tipus d’interès és al 0%, amb una 
amortització màxima de 10 anys 
i una carència d’un any des de la 
data de concessió.

URBANISME  AQUEST IMPORT PROVÉ DE LA CAIXA DE CRÈDIT QUE IMPULSA LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

PLAÇA ESPANYA  S'estan ultimant les actuacions i tot apunta que es podrà reobrir durant aquest estiu

silvia ferran / aj. parets

OBRES AL BARRI ANTIC  El govern va fer-hi una visita institucional dimarts al matí

silvia ferran / aj. parets

Parets rep un crèdit per a la 
reforma de la plaça Espanya

Una de les màquines que treballen a les 

obres de remodelació de la plaça d'Es-

panya va perforar dimecres al migdia una 

canonada de gas, que va provocar-ne una 

fuita. A les 13.45 h la fuita ja s’havia reparat 

i es va restablir la normalitat. L’incident no 

va provocar cap dany. Segons informava 

l'Ajuntament, a les 12 h la Policia Local va 

rebre l’avís de fuites, els agents s'hi van 

traslladar amb la màxima celeritat, van 

evacuar-hi les persones, van tallar-ne 

els carrers que condueixen a la plaça i 

van alertar els veïns i veïnes per mega-

fonia que tanquessin portes i finestres. A 

continuació, els Bombers i els tècnics de 

la companyia de gas van reparar la fuita.

L'OBRA PROVOCA 
UNA FUITA DE GAS

Les obres a la plaça Espanya van 
començar al mes d'abril i la previ-
sió és que finalitzin aquest juliol. Es 
pretén construir una plaça més ver-
da i accessible. En aquest sentit, el 
parc recuperarà l’espai de descans 
i de lleure i crearà punts de trobada 
entre els veïns i les veïnes. El nou 
parc també comptarà amb un espai 
de grades i un petit escenari per 
acollir diferents activitats.  

MEDI AMBIENT

El projecte del riu 
Tenes, a l'espera 
de la proposta
més votada
PARETS. Divendres va acabar el 
procés de votació del projecte de 
recuperació ecològica, paisatgís-
tica i social del riu Tenes, engegat 
per l'Ajuntament de Parets. Les tres 
propostes a votació portaven per 
nom Un entorn per a l'ús social i la 

restauració ecològica, Un parc urbà 

i urbanitzat a la vora del riu i Un pa-

ratge natural que cal conservar ínte-

grament, i totes elles giren al voltant 
dels quatre eixos del procés: el valor 
ecològic del riu; com esdevenir un 
connector urbà; convertir-lo en un 
punt de trobada, de lleure i de joc; 
i preservar-ne el patrimoni munici-
pal de l'entorn. El consistori va ce-
lebrar dissabte un debat final sobre 
aquesta intervenció, en què la regi-
dora de Medi Ambient, Rosa Martí, 
assegurava que el procés era "ab-

solutament necessari" i "ha per-

mès difondre la importància que 

té el riu per al poble". Els pròxims 
dies es donaran a conèixer els resul-
tats de la votació ni de les enquestes 
que s'han anat realitzant als veïns 
durant les darreres setmanes.  



dv, 9 juliol 2021 7



dv, 9 juliol 20218

Laia Tejada obté la millor nota 
a les PAU del Baix Vallès
PARETS.  La paretana Laia Tejada 

Blánquez, estudiant de l'institut 

Torre de Malla, ha obtingut la mi-

llor nota de selectivitat dels cen-

tres del Baix Vallès. Amb un 9,5 

de la fase general de les proves 

d'accés a la universitat, un 9,81 a 

batxillerat i una nota d'accés d'un 

13,586, la Laia podrà començar el 

setembre la carrera de Biomedici-

na a la Universitat Autònoma de 

Barcelona.

La paretana explica que fa dos 

anys ja es va decantar pel batxille-

rat científic, perquè era un tema 

que li agradava des de petita: "Sa-

bia que volia fer una carrera 

de ciència i no hi vaig dubtar". 

El dubte sí que va estar a l'hora 

d'escollir carrera. Al principi vo-

lia fer Genètica. Tant és així, que 

el treball de recerca el va vincular 

a aquesta àrea: "El vaig fer sobre 

una tècnica d'edició genètica 

i com la podíem utilitzar per 

tractar el mieloma múltiple i fer 

que el càncer desaparegués en 

una persona". En tot cas, el seu 

objectiu es manté viu, amb una o 

amb l'altra carrera. "Des de petita 

sabia que volia estar en un labo-

ratori investigant", explica.

Al final es va decantar per Bio-

medicina després que el febrer, 

amb les portes obertes virtuals 

de la UAB, tingués un "enamora-

ment instantani" amb aquesta 

carrera. "Quan hi van parlar, 

vaig veure que les assignatures 

m'agradaven molt".

Constància i gaudir de l'etapa
L'alumna paretana assegura que, 

tant a l'hora d'encarar batxillerat 

com la selectivitat, hi ha una certa 

"por". "Al principi, pensava que 

el batxillerat seria molt difícil, 

però un cop em vaig organitzar, 

ja ho vaig anant portant molt 

millor", assenyala.

Els consells de portar la feina al 

dia, són recurrents per a afrontar 

aquests estudis. Però la Laia tam-

bé hi afegeix: "Cal ser constant, 

però sense estressar-se i gau-

dint de l'etapa". De fet, tot i la 

pandèmia destaca que aquesta és 

"una etapa molt bonica en què 

coneixes molta gent i vius mol-

tes experiències".

Excel·lència a les PAU
Pel que fa a les PAU, la Laia hi ar-

ribava amb dubtes a les assigna-

tures de llengua, "sobretot per 

les redaccions i comprensions 

lectores". Però el resultat en va 

ser excel·lent i tant a anglès com 

a castellà va treure'n la màxima 

puntuació. L'altre 10 obtingut 

va ser a matemàtiques: "Sabia 

que m'anaven molt bé, però no 

m'ho esperava fer tot perfecte". 

Si davant de tanta nota excel·lent 

hi pot trobar algun però, el posa a 

EDUCACIÓ   ELS 51 ALUMNES DE L'INSTITUT PARETÀ QUE S'HI VAN PRESENTAR VAN APROVAR LA SELECTIVITAT I LA LAIA VA TREURE LA MILLOR NOTA AMB UN 9,5

LAIA TEJADA  Amb la millor nota de les PAU al Baix Vallès estudiarà Biomedicina

s.c.

n  A banda del Torre de Malla, hi ha 

hagut tres instituts més amb excel·lents 

a les PAU. Les alumnes amb millor 

marcar d'aquests centres són: Judith 

Lara, del Vicenç Plantada, un 9,3; Sònia 

Llanos, del Sant Gervasi, un 9,2; i Selma 

Esbert, de l'INS Alba del Vallès, un 9,17.

TRES INSTITUTS 
SUPEREN EL 9

Biologia: "Vaig treure'n un 9, que 

igualment és una nota molt alta, 

però és l'assignatura que està 

més relacionada amb la carrera 

que vull fer i per això em va de-

cebre una mica".

Pel que fa als seus companys 

d'institut, cal destacar que el Torre 

de Malla va presentar 51 alumnes 

a les proves d'accés a la selectivitat 

i tots ells van aprovar-ne la fase ge-

neral.    sergio carrillo

130.000 euros per 

rehabilitar Ca n'Oms

PARETS. El ple extraordinari de 

Parets celebrat a finals de juny va 

aprovar una nova modificació de 

crèdit, la segona des que es va apro-

var el pressupost a la primavera. 

Una de les principals modificaci-

ons comportarà destinar 130.000 

euros per executar la tercera fase 

de la rehabilitació de Ca n'Oms. 

També hi destinaran 64.500 euros 

a la instal·lació de plaques foto-

voltaiques. El govern hi va votar a 

favor i els tres partits de l'oposició 

van votar-hi abstenció. 

EQUIPAMENTS

Una enquesta per elaborar 
el Pla Local de Joventut
PARETS. L’Ajuntament ha habili-

tat una enquesta per elaborar el 

Pla Local de Joventut (PLJ) per als 

anys 2022-2025. El PLJ és l'instru-

ment amb el qual es prioritzen i 

dissenyen les accions relaciona-

des amb el jovent a desenvolupar 

durant els següents anys. Després 

de diverses sessions tècniques de 

treball, el Servei de Joventut vol 

saber l'opinió dels joves del poble 

per poder donar una resposta en 

sintonia amb les seves necessitats 

i els seus interessos.

L'enquesta es troba penjada al 

web municipal, està adreçada a jo-

ves de 12 a 30 anys del municipi i 

pregunta per temes diversos com 

l'oferta formativa, el futur laboral, 

els hàbits d'alcohol i drogodepen-

dències, sexualitats, agressions 

sexistes o violència masclista, el 

bullying, el temps lliure o conèixer 

les seves fonts d'informació. 

JOVENTUT  S'ADREÇA ALS JOVES D'ENTRE 12 I 30 ANYS

Adjudicació de l'institut 
escola, abans de Nadal
PARETS. El darrer Consell Esco-

lar Municipal d'aquest curs atípic 

marcat per la pandèmia va tractar 

temes com el projecte de l’institut 

escola. Des del consistori infor-

men que l'objectiu és adjudicar-ne 

les obres abans de Nadal. Tenint 

en compte que es preveu que les 

actuacions durin entre 12 i 18 

mesos, el centre no obriria com a 

mínim fins al curs 2023-2024. Pel 

que fa a l'àmbit purament educa-

tiu, la tasca actual continua sent 

la de coordinar les necessitats del 

centre i la redacció i execució del 

projecte.

Els altres dos grans temes que 

es van tractar són el projecte de 

transformació dels patis de les es-

coles i l'increment de la subvenció 

per a la reutilització de llibres de 

text i projectes d’innovació edu-

cativa a la secundària amb 2.000 

euros per classe. 

EL CENTRE NO ES PODRÀ ACTIVAR COM A MÍNIM FINS AL 2023-2024
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Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

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

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

MEDI AMBIENT

Primera fase 
per substituir 
els contenidors 
soterrats avariats

PARETS. L'Ajuntament ha iniciat la 
primera fase per substituir les àre-
es de contenidors soterrats avari-
ats i fora servei des de fa més d'un 
any per àrees de contenidors de 
superfície. Es canviaran els conte-
nidors del carrer de Francesc Eixi-
menis, del carrer Ponent, de l’avin-
guda de Catalunya (124 i 137), del 
carrer del Pedraforca, de la plaça 
del Mirador de Gallecs, de l’avin-
guda de la Pedra del Diable amb el 
carrer de Sant Miquel i de la plaça 
de Mossèn Pere Batlle. 

Parets instal·la una 
sirena d'avís en cas 
de risc químic

PARETS. La Direcció General de 
Protecció Civil, del Departament 
d’Interior de la Generalitat ha ins-
tal·lat al lateral del camp de futbol 
de Parets una sirena d'avís a la 
població en cas de risc químic. La 
proposta deriva del fet que darre-
rament, algunes empreses ubica-
des al polígon industrial Llevant 
han ampliat les seves instal·laci-
ons i l’activitat de fabricació de 
productes químics.

SEGURETAT

Comença l'enderroc de les naus de 
l'antiga fàbrica Derbi de Martorelles

MARTORELLES. Les naus de l'antiga 
fàbrica Derbi deixaran de formar 
part del paisatge martorellesenc. 
El grup inversor Segro, propietari 
del solar de 16.000 m2, ha comen-
çat els treballs per enderrocar les 
instal·lacions de la històrica em-
presa de motocicletes fundada 
l'any 1922 per la família Rabasa i 

que l'any 2013 cessava l'activitat 
a Martorelles després que l'em-
presa Piaggio, qui va adquirir la 
marca el 2001, s'emportés la pro-
ducció a Itàlia.

En un comunicat, Segro apunta 
que amb aquesta adquisició, refor-
ça la seva presència a Catalunya, 
on actualment compta amb un to-

PATRIMONI L'EMPRESA IMMOBILIÀRIA SEGRO HA ADQUIRIT ELS SOLARS DE 16.000 METRES QUADRATS QUE OCUPAVA L'EMPRESA

MOLLET. L'Ajuntament va presentar 
aquest dijous el mapa i el Pla forma-
tiu de la Formació professionalitza-
dora (FP) de Mollet i el Baix Vallès. 
L'objectiu d'aquesta diagnosi és 
"millorar la qualitat de vida de 

les persones treballadores amb 

feines i formacions que tinguin 

sortida i futur i donar eines a les 

empreses per crear riquesa", 
deia Raúl Broto, Coordinador de 
l’Àrea de Govern Obert, Desenvolu-
pament Econòmic i innovació.

El projecte que es va iniciar a fi-
nals del 2019,  ha comptat amb la 
col·laboració de 7 Ajuntaments 
–Parets, Martorelles, Montornès, 
Montmeló, la Llagosta, Sant Fost i 

Santa Perpètua–, 30 empreses del 
territori, 65 persones, 36 professi-
onals dels serveis locals d'ocupació 
i també dels agents socioeconò-
mics de la comarca.

"Estem davant d'un document 

històric que ens explica què hem 

de fer i cap a on hem d'anar. Si 

això ho desenvolupem, a Mollet 

hi haurà futur perquè atraurem 

capacitat productiva", deia Gon-
zalo Plata, secretari general de 
CCOO al Vallès Oriental, Maresme i 
Osona, durant la presentació.

En la mateixa línia s'hi referia el  
Vicenç Albiol, secretari comarcal 
de la UGT Vallès Oriental, qui de-
nunciava la falta de recursos que 

Mollet impulsarà un pla 
per adaptar l'oferta d'FP a 
les necessitats industrials

FORMACIÓ PROFESSIONAL EN L'ESTUDI HI HAN PARTICIPAT SET AJUNTAMENTS DEL BAIX VALLÈS

L'empresa Hercal està duent a terme els treballs de demolició de l'antiga fàbrica 

pelletera Lefa, al polígon de Can Prat de Mollet. L'any passat, la Junta de Govern 

Local de l'Ajuntament en va aprovar la demolició després d'un informe que va 

declarar-ne la ruïna econòmica, urbanística i tècnica de l’immoble. foto: hercal

Hercal aterra les naus de l'antiga Lefa

pateix l'FP: "La digitalització és 

l'element de competitivitat pro-

ductiva  del futur, si no som capa-

ços de formar en aquest àmbit 

perdrem competitivitat".
Mentre que el president de 

l'Agrupació d'Industrials del Baix 
Vallès, Joan Moretó, afegia: "Tenim 

gent excel·lentment formada en 

branques que no tenen deman-

da. Cal atreure el jovent a les ne-

cessitats de la indústria". 
Per la seva banda, el president de 

Joves de PIMEC, Josep Soto, insistia 
en la necessitat de "treballar des 

de la base per prestigiar els estu-

dis d'FP" i l'alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, assegurava que "aquest 

document no el col·locarem en 

un prestatge, tenim la clara vo-

luntat d'executar-lo". 
En aquest sentit, des de l'Ajunta-

ment de Mollet han elaborat un pla 
per reforçar i dissenyar l'oferta for-
mativa que nodreixi sectors amb 
alta demanda al territori. 

segro

PUNT FINAL Fa 8 anys que Derbi va deixar d'operar al municipi, després que Piaggio s'emportés la producció a Itàlia

tal de 422.700 m2 (189.700 m2 de 
superfície construïda i 233.000 m2 
en desenvolupament). “L'adqui-

sició d'aquest terreny respon a 

l'estratègia de creixement sos-

tenible, en el marc del nostre 

programa SEGRO Responsable, 

que es fonamenta en la rege-

neració de solars industrials 

en desús o obsolets i en la di-

namització econòmica i social 

de les àrees en les quals estem 

presents", ha declarat el director 

general de Segro Spain, David Al-
cázar. Com a exemples, a Marto-
relles, Segro va adquirir la nau de 
l'antiga fàbrica de rentadores New 
Pol i les instal·lacions de la mar-
ca de calefaccions i components 
de motocicletes Manaut, que va 
comprar el 2015 i 2017, respecti-
vament.  A les instal·lacions que hi 
va construir és on opera Amazon.

En aquest sentit, segons ha 
pogut saber el diari Som, l'espai 
podria acollir una zona d'aparca-
ment per a Amazon, tot i que des 
de Segro no s'ha confirmat per 
qüestions de confidencialitat.

Celebració del centenari
L'enderroc coincideix amb els pre-
paratius que un grup d'extreballa-
dors de Rabasa Derbi estan duent 
a terme, de cara a commemorar el 
centenari de la marca que tindrà 
lloc l'any vinent. Entre els actes, 
com ja va avançar aquest diari, a 
banda d'exposicions de motoci-
cletes antigues i la celebració d'un 
acte commemoratiu amb la parti-
cipació de diverses generacions 
de pilots que han conduït Derbi, 
també es preveu restaurar una de 
les insígnies de Derbi, el llorer que 
il·luminava la façana de la fàbrica i 
instal·lar-lo a la rotonda de la car-
retera de la Roca. 
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POLÍTICA  EL REPTE COMENÇARÀ AQUEST DISSABTE A PORTBOU

Turull recorrerà 
Catalunya a peu des 
de Portbou fins a 
Arnes en agraïment

PARETS. "El 23 de maig l’assem-

blea dels comuns de Parets va de-

cidir per unanimitat abandonar 

la coalició de Sumem Esquerres". 
Així ha anunciat Parets en Comú 
aquesta setmana en un comunicat 
la seva desvinculació amb el partit 
encapçalat per Casandra Garcia. Pa-
rets en Comú assegura que Sumem 
Esquerres a Parets "ha deixat de 

ser una alternativa real per im-

plementar un nou model de po-

ble, sense una visió de futur i no 

s’ha sabut entendre l’oportuni-

tat brindada pel conjunt el pas-

sat maig del 2019". Els comuns 
consideren que  l’organització mi-
litant i simpatitzant que va tenir 
Sumem Esquerres a Parets "s’ha 

vist reduïda i desorganitzada 

amb les últimes decisions pre-

ses, sense un benefici aparent en 

el canvi de polítiques que s’havi-

en de produir". De fet, en aquest 
sentit, cal tenir en compte que el 
març s'anunciava la reactivació 
del cercle de Podem Parets, també 
desvinculat de Sumem Esquerres a 
conseqüència de la moció de censu-
ra presentada el gener.

Els comuns diuen que treballa-
ran ara per construir un moviment 

popular entorn del partit "obert a 

tota mena de lluites amb noves 

experiències que ens permetin 

construir un Parets del futur". Un 
Parets del futur que volen que sigui 
"d’esquerres, sostenible, solida-

ri, feminista, divers, igualitari, 

progressista, sobirà, fratern, 

cooperatiu, democràtic, però so-

bretot en comú".

Sumem: "agraïment i respecte"
Després de l'anunci fet públic pels 
comuns, la coordinadora de Su-
mem Esquerres a Parets ha volgut 
transmetre "el màxim respecte 

cap a la decisió pressa", els agra-
eixen "la tasca feta per part de 

tots els militants dels comuns" i 
els hi desitgen "molta sort".

Tots dos partits també han desta-
cat que, amb les seves coincidènci-
es, tindran espais per treballar con-
juntament. "De ben segur que els 

comuns de Parets es podran re-

trobar en diferents lluites amb la 

gent de Sumem Esquerres a Pa-

rets", diuen des de Parets en Comú. 
Sumem també apunta que com-
parteixen "la mateixa manera de 

veure la municipalitat, on el més 

important són els ciutadans".  

Els comuns de 
Parets abandonen 
Sumem Esquerres

L'ESCISSIÓ ARRIBA POCS MESOS DESPRÉS DE LA DE PODEM

PARETS. Des d'aquest dissabte 10 
fins al dissabte 24 de juliol, el pa-
retà Jordi Turull farà la Travessa 
per la Llibertat. Es tracta d'una 
promesa que es va fer a si mateix 
quan era empresonat i que té l'ob-
jectiu "d'agrair a tantíssima gent 

que ha fet tantíssimes iniciatives 

perquè no ens hàgim sentit ni 

un minut sol i per demostrar i 

refermar el compromís amb les 

meves conviccions".
La primera etapa el portarà des 

de Portbou fins a Port de la Selva 
i al llarg de dues setmanes, 15 dies 
consecutius, caminarà pel territo-
ri, de nord a sud, amb jornades que 
arrencaran a les 7 h i a les quals po-
den sumar-se els ciutadans que ho 
vulguin. Sant Pere de Rodes, Bàs-
cara, Girona, Sant Esteve d'en Bas, 
L'Esquirol, Vic, Artés, Manresa, El 
Bruc de Dalt, Castellfollit de Riubre-
gós, Montblanc, Albarca, l'Ermita de 
Sant Jeroni i l'estació antiga de Prat 
de Comte seran, en aquest ordre, els 
següents punts d'inici d'etapa. Tot 
plegat clourà a Arnes el 24 de juliol.

Turull assegura en un escrit al 
web creat per a la iniciativa (tra-

vessaxlallibertat.cat) que vol "sen-

tir de nou la pols dels camins 

i el tragí de pobles i ciutats", 
però que també vol "xerrar amb 

tantes persones com pugui per 

fer-los arribar personalment el 

meu agraïment". A més, hi afe-
geix: "Amb aquest esperit senzill 
i sense cap pretensió de protago-
nisme, totes aquelles persones 

que m’hi vulgueu acompanyar hi 
sereu benvinguts". Turull convi-
da a sumar-s'hi a una etapa o més 
d'una en qualsevol punt del recor-
regut. El grup de música Buhos ha 
cedit la cançó Els nostres tambors 

per a La Travessa. 

Acte de suport als repressaliats del 
procés a la plaça de la Vila de Parets
PARETS. Aquest divendres, la plaça de la Vila de Parets acollirà un acte de 
suport a les persones repressaliades per l'1 d'octubre, entre els quals els 
dos joves paretans Álvaro i David, detinguts durant les protestes post-
sentència. A l'acte, que començarà a les 18.30 h i on es llegirà la moció de 
suport presentada a l'Ajuntament de Parets, hi assistiran Roger Español, 
Pol Serena i detingudes del 23-S, entre altres. 

MOLLET DEL VALLÈS

29/06 Enrique Vila Viñas 90 anys
01/07 M. Isabel Cervantes Vicente 68 anys
01/07 Florentino Borràs Balaguer 87 anys

MARTORELLES

29/06 Jose Esquirol Pedragosa 94 anys

03/07 Serafi na Blanque Hinojo 84 anys
Dades facilitades per la 

Funerària Monserdà

Defuncions

■ Després de més de 3 anys i mig, re-
clamant la llibertat dels presos polítics 
i el retorn dels exiliats, el col·lectiu Avis 
i àvies per la llibertat de Mollet ha de-
cidit continuar amb la rotllana setmanal 
malgrat els indults. L’assemblea ha de-
cidit que retornarà a la rotllana setma-
nal a partir del setembre, fent visible els 
seus propòsits amb una pancarta amb 
el lema Seguim, per  l’amnistia i l’auto-

determinació, prou repressió.

AVIS I ÀVIES PER LA 
LLIBERTAT SEGUIRAN 
AMB LA ROTLLANA

GALA DE PREMIS

Vallès Visió celebrarà aquest diven-
dres l'onzena gala de lliurament de 
premis a persones i entitats del Baix 
Vallès que durant l'últim any han des-
tacat per la tasca que han desen-
volupat. Enguany la gala es farà a la 
Sala Polivalent de Montmeló. L'acte 
començarà a les 20.30 h i es podrà 
seguir en directe per la televisió i 
també per la pàgina web del canal 
www.vallesvisio.cat.

MOLLET. Aquest dissabte a les 12h, 
el Casal Popular El Tabaran acull 
un vermut amb xerrada amb el 
diputat de la CUP al Congrés de 
Diputats de Madrid i membre de 
Poble Lliure, Albert Botran. En 
l'acte, titulat Com avancem cap a 

la independència?, Botran parlarà 
sobre l'estratègia republicana i 
presentarà el llibret de propostes 
de Poble Lliure. 

El diputat de la CUP 
Albert Botran, al 
Casal El Tabaran
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PIMEC impulsa la inserció laboralEl Consell Comarcal contractarà 22 joves en pràctiques
A un mes de finalitzar el programa, PIMEC ha 

aconseguit la inserció laboral de 192 persones 

a través del Projecte Singulars 2020. El Vallès 

Oriental, amb 90 participants, és una de les 

quatre comarques de la província en participar.

El Consell Comarcal té previst contractar 22 joves del Programa de Garantia 

Juvenil, amb contracte laboral en pràctiques. Convocat pel Servei Públic 

d'Ocupació de Catalunya, el programa vol incentivar la contractació en 

pràctiques de joves amb formació per afavorir la seva incorporació al mercat 

laboral de forma estable. El termini per presentar els CV acaba el 26 de juliol.

ECONOMIA

Freudenberg col·labora amb el 
govern de Parets per recuperar 
la memòria de la Linera

PARETS. Amb motiu de la comme-

moració del 141è aniversari de la 

fàbrica de la Linera, l'Ajuntament de 

Parets i l'empresa Freudenberg han 

signat un conveni aquest dimarts al 

Parc de la Linera, per a l'edició de 

material divulgatiu sobre aquesta 

indústria tèxtil, la primera que es va 

implantar al municipi.

La iniciativa vol donar a conèixer 

a través d'una recopilació de 16 

postals fetes amb imatges antigues 

i actuals, la història de la fàbrica i 

els seus treballadors, però també 

recordar els actes que s'han cele-

brat en l'espai que havia ocupat 

aquesta empresa tèxtil, com ara la 

festa major, i els equipaments que 

ara en formen part com són l'Escola 

de Música i l'escola bressol La Cuna.

"Per a la celebració del 141è 

aniversari de la Linera hem pen-

sat que la millor manera de fer-

ho era retre un homenatge gràfic 

del que havia estat antigament 

aquest espai i del que és avui", 

explicava la regidora de Patrimoni 

Cultural, Rosa Martí. Mentre que 

per la seva banda, la vicealcaldes-

sa, Cassandra Garcia destacava els 

usos familiars i educatius que té 

aquest espai actualment i afirmava 

que "a través de les postals serà 

una manera diferent de donar a 

conèixer aquesta història".

Per la seva banda, l'alcalde, Fran-

cesc Juzgado recordava la rellevàn-

cia que va tenir la Linera per al mu-

nicipi: "El 1951 Parets tenia uns 

MEMÒRIA  EL CONSISTORI HA EDITAT 16 POSTALS AMB IMATGES ANTIGUES DE LA FÀBRICA I ELS USOS ACTUALS D'AQUEST ESPAI COMERÇ LOCAL

Ajuts de 600 € als 
negocis que van 
tancar per la Covid
PARETS. El ple extraordinari del 22 

de juny va aprovar per unanimitat 

les bases reguladores específiques 

per a la concessió d’ajuts extraordi-

naris per a la reactivació econòmi-

ca del teixit comercial del municipi, 

que contemplen uns ajuts directes 

de fins a 600 euros a aquells co-

merços i botigues que van haver de 

tancar durant el confinament.

Tot i el suport unànime, des de 

l'oposició van recordar que el pas-

sat octubre ja es van aprovar unes 

bases d'ajuts que podrien emparar 

la proposta a debat. El regidor Joan 

Martorell (Ara Parets ERC) també 

lamentava que fos "un ajut homo-

geni i lineal" i que exclogués "els 

negocis de més de 400 metres 

quadrats". De fet, el partit valora-

rà fer-hi al·legacions amb aquestes 

dues propostes i també demanarien 

incloure els establiments que han 

hagut de fer un ERTO durant l’es-

tat d’alarma. A aquestes peticions 

també s'hi sumava Neus Jordà (Pa-

rets per la República), qui alhora es 

mostrava sorpresa perquè "hagin 

tardat cinc mesos a fer unes no-

ves bases". En aquesta línia, Manuel 

Losada (Ciutadans) lamentava: "Els 

donarem els ajuts quan comen-

cen a sortir de la crisi. Hi haurien 

d'haver arribat molt abans".  

BAIX VALLÈS. Com ja acostuma a 

succeir amb l'arribada de l'estiu, 

l'atur ha tornat a baixar al Baix Va-

llès durant el mes de juny.  Segons 

dades de l'Observatori-Centre 

d'Estudis del Vallès Oriental, la xi-

fra d'aturats al territori és ara de 

7.616 persones, un 6,74% menys 

que el mes passat i un 12,89 menys 

que fa un any.

Per municipis, la Llagosta ha 

tancat el mes de juny amb 954 per-

sones aturades, un 6,56% menys 

que fa un mes i una taxa d'atur del 

14,87%, la més alta del territori; 

Martorelles ho ha fet amb 256 per-

sones, un 8,90% menys que el mes 

FEINA A PARETS HI HA 5,60% MENYS D'ATURATS QUE FA UN MES

PARETS. El fons sobirà de Singapur, 

GIC, invertirà 1.000 milions de dò-

lars, uns 840 milions d'euros, en 

Grífols, segons va informar la com-

panyia en un comunicat.

L'operació permetrà que el fons 

de Singapur obtingui una participa-

ció minoritària a Biomat USA, la fi-

lial als Estats Units de la multinaci-

onal catalana, que gestiona gairebé 

300 centres de plasma al país. GIC 

adquireix així accions preferents 

sense dret a vot de nova emissió. 

Els diners obtinguts per Grífols 

s'utilitzaran totalment per amortit-

zar deute, en línia amb el compro-

mís de la companyia de reduir els 

seus nivells d'apalancament. 

El fons sobirà de 
Singapur, GIC, inverteix 
uns 840 MEUR en Grífols

INDÚSTRIA TINDRÀ UNA PARTICIPACIÓ MINORITÀRIA A BIOMAT 

passat i una taxa d'atur de l'11,13%; 

Mollet amb 3.381 aturats, un 7,70% 

més que el maig i una taxa d'atur del 

12,97%; Montmeló amb 498 deso-

cupats, un 4,23% menys que fa un 

mes i una taxa d'atur de l'11,50%; 

Montornès amb 1.163 aturats, un 

5,60% menys que el maig i una taxa 

d'atur del 14,32%; Parets amb 928 

aturats, un 5,60% menys que fa un 

mes i amb la taxa de desocupats 

més baixa del territori (10,12%); 

Sant Fost amb 402 persones sense 

feina i una taxa d'atur del 10,28%  i 

finalment, Santa Maria de Martore-

lles amb 34 persones sense feina i 

una taxa d'atur del 8,29%. 

anna mir

AL PARC DE LA LINERA Els representants del govern paretà amb el conseller delegat de Freudenberg Espanya

2.500 habitants, d'aquests, aquell 

mateix any 619 treballaven a la 

fàbrica de la Linera", apuntava el 

batlle qui agraïa també la col·labo-

ració de Freudenberg en mantenir 

viva la memòria de la Linera.

Mentre que el conseller delegat 

de Freudenberg Espanya, Jaume 

Cané destacava: "Parets és un 

bon lloc per a la implantació de 

la indústria i les empreses te-

nim responsabilitats, som veïns 

i hem d'estar implicats amb el 

que passa al poble".

Exposició a Can Rajoler
Les postals es distribuiran entre els 

veïns del nucli antic: "La idea és dis-

tribuir-ho en aquesta zona, que 

és on viuen els hereus de les famí-

lies que van treballar a la Linera", 

explicava Martí qui comentava que 

aquestes imatges, que s'han editat 

també en gran format, es podran 

veure en una exposició que es farà a 

Can Rajoler pròximament.

Així mateix, segons assegurava 

Martí aquest serà l'únic reconeixe-

ment que es farà a la Linera durant 

la commemoració del seu 141è 

aniversari. 

COMERÇ

Concurs per 
promocionar la 
restauració local
PARETS. La campanya de promoció 

‘Enamora’t de Parets’ torna amb els 

establiments de restauració com a 

protagonistes. Fins al 14 de juliol, es 

pot participar en el concurs publi-

cant una fotografia d’un dels esta-

bliments participants a Instagram 

amb el hashtag #enamoratdeparets 

i etiquetant-hi el compte @ajunta-

mentdeparets. La fotografia amb 

més likes s'endurà un menú o una 

degustació per a dues persones en 

l’establiment que es mostri.  

Caiguda generalitzada
de l'atur al Baix Vallès

El 1951, Parets tenia uns
2.500 habitants, dels quals, 

aquell mateix any, 619 
treballaven a la Linera



dv, 9 juliol 2021 15

Kènia Domènech
Cultura i Patrimoni

Feminismes i LGTBI

Participació

Transparència

kenia.domenech@parets.cat

Jordi Seguer
Via Pública

Serveis Urbans

Esports

Seguretat Ciutadana

Comunicació

jordi.seguer@parets.cat Montserrat Folguera
Educació

Joventut

Gent Gran

Equipaments

Habitatge

Mobilitat

montse.folguera@parets.cat

Joan Martorell

Comerç

Consum

Indústria

Urbanisme

joan.martorell@parets.cat

Carme Herrero
Acció Climàtica i Medi Ambient

Drets Socials

Ocupació i Emprenedoria

Hisenda

Benestar Animal

carme.herrero@parets.cat

Vine, 
comptem amb tu!

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

#totsSOMParets

Us desitgem una 
bona Festa Major!

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

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

Visitem tots els barris, a peu de carrer, per conèixer les necessitats del poble. 
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OPINIÓ

Tres anys després que el despatx d'arquitectes Jornet-Llop-Pastor SLP 
rebés l'encàrrec de redactar el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), el ple de l'Ajuntament n'ha fet l'aprovació inicial. El document 
posa negre sobre blanc quines són les bases per al creixement futur de la 
ciutat, que incrementa el nombre d'habitatges, amplia els espais verds i 
flexibilitza la normativa als polígons industrials per facilitar la implantació 
d'empreses, entre elles les logístiques. El document és ampli però el govern 
local ha volgut destacar que un dels principis inspiradors del planejament ha 
estat la defensa del dret a l'habitatge. El POUM aprovat inicialment preveu 
sumar gairebé 3.000 pisos a la ciutat, dels quals quasi la meitat tindran 
algun tipus de protecció. Dels, exactament, 2.834 pisos nous, uns 1.400 es 
construiran al Calderí, on hi haurà uns 480 habitatges protegits. És a dir, que, 
aproximadament un miler de pisos de protecció es desenvoluparien al nucli 
urbà ja construït. Davant aquestes dades, que aporten una oferta important 
de pisos assequibles als barris ja existents, hom es podria preguntar si la 
construcció del nou barri del Calderí, que suposarà un creixement poblacional 
d'uns 4.000 habitants, és realment necessària o, si més no, urgent.  

POUM I HABITATGE PROTEGIT

Editorial

Promou:

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

decidir sobre què escriure. Pen-

sava que podia parlar de la llei 

trans. Però preferiria cedir aquest 

espai al col·lectiu transsexual perquè en par-

lessin des de dins. Jo, de nou, parlaré de mi...

No sé exactament com va passar, però 

com si una llavor hagués estat plantada en 

el meu interior, de sobte fa uns tres anys em 

van començar a brotar unes ganes immenses 

de canviar el món. Em sé afortunada dels qui 

gest rere gest, a casa, a l'esplai, a l'escola o al 

carrer l'havien estat regant, confiant que un 

dia germinaria.

Aleshores començava a fer un hortet ar-

relat a una petita jardinera que hi ha a casa 

mons pares. No puc explicar exactament per 

què, però sento que veure créixer dia a dia 

els enciams, carabassons i tomàquets que 

havia plantat aquella primavera va desper-

tar en mi un desig irrefrenable. Sembla que 

vaig començar a nedar a contracorrent.

El meu primer acte de militància va consis-

tir a jugar-me la vida, perquè anar a treballar 

en bicicleta de Mollet a Montcada per l'anti-

ga nacional a plena hora punta hauria de ser 

considerat esport de risc. Després han vin-

gut accions de protesta per la inacció enfront 

l'emergència climàtica, deixar de menjar 

carn i peix, construir 8Ms i espais de cures 

S

A CONTRACORRENT

Activista social

LAURA VILLAR MAS

des de l'assemblea feminista o impulsar un 

grup de consum agroecològic a Mollet.

I ara la militància m'acompanya a casa, a 

taula, a la feina, en les relacions, en el temps 

lliure i en gairebé cada parcel·la de la meva 

vida. Però escric avui des de la fatiga abso-

luta de la síndrome de l'activista (que m'he 

inventat). Com diuen Oques Grasses "Jo vull 

fer una cançó que salvi el món, però tinc fei-

nades per salvar-me a mi".

L'altre dia llegia Principi d'incertesa de 

Martí Sales (que, per cert, menciona Mollet 

per no tenir una esplèndida botiga de sego-

na mà regentada per un hippie), que citava 

Flann O'Brien: "Qualsevol que tingui el valor 

d'alçar la vista i mirar directament a l'horrible 

condició humana s'adonarà, finalment, que 

minúsculs períodes d'alliberament temporal 

d'aquest sofriment intolerable és el màxim 

que algú té el dret d'esperar". Crec que propo-

sa resignar-se, però "¿Sabes lo que pasó? Que 

desperté y ahora no quiero y no puedo dor-

mirme", canten La Raíz a La voz del pueblo.

A mi que tant em guia la natura, havia co-

mençat a pensar que potser és massa con-

tra natura això de nedar a contracorrent. 

Però no he pogut evitar buscar a Internet si 

hi ha algun animal que nedi aigües amunt i 

em quedo més tranquil·la sabent que, entre 

d'altres, els salmons ho fan com jo i tantes. 

El motiu? Podeu buscar-lo vosaltres. El meu, 

l'amor per viure i fer-ho en un món antipatri-

arcal, anticapitalista i antitodoloqueoprima.

D'olles, marges i 
clarianes

dollesmargesiclarianes@gmail.com

Encant de la muntanya, veu de la intimitat, 

el seu silenci embolcalla el cor, 

sent els desig de petonejar-la, 

no ho vol, les petjades són els petons. 

Les muntanyes mes altes del món 

il·lusionades saluden Sergi Mingote, 

totes el volen per parella. 

La sort del joc del cim 

dicta un nom K2, 

li posarà l’anell d’espòs per sempre, 

no ha relliscat, 

l’abraçada de l’infinit és el cim de l’amor. 

La muntanya de la vida, 

mare de les muntanyes del món. 

Totes l’estimen, 

Sergi Mingote, amb la seva ascensió 

viu felicitat transcendent.

l 16 de gener de 2021 Sergi Min-

gote desafiava el K2, el segon cim 

més alt del món. I ho feia amb 

un brindis a la vida. El segon cim 

més alt de la terra va decidir abraçar-lo en 

la victòria sublim de l’infinit. La dignitat 

humana mereix èxits més valuosos, tot i 

sent-t’ho humanament molt les ascensions 

als vuit mil, perquè les persones són trans-

cendents quan el rellotge de la vida amb 

la bandera del temps marca el comença-

E

L'ABRAÇADA GLORIOSA DE LA MUNTANYA

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

ment de l’eternitat. Esportivament coronà 

alguns dels cims de la terra més especta-

culars i brillants, brillants per en Sergi 

perquè dels seus cims podia recordar l’ex-

cel·lència. Quan en el seu llibre A pulmón va 

escriure que “en l’Himalaya, tard o d’hora, 

has d’enfrentar-te al fracàs”, afegint-hi que 

“no dubtava gens que el fracàs és el camí 

que porta a l’èxit”, acceptava que el seu 

èxit més gran li atorgaria un fracàs humà. 

I m’ho fa pensar una altra afirmació seva 

escrivint que cap dels seus vuit mils tenia 

més valor que la dignitat humana en el seu 

treball per l’esport inclusiu en favor dels 

disminuïts psíquics. El K2 no l’ha derrotat, 

la distingit amb la corona de llorer dels es-

portistes olímpics en la cursa transcendent 

de la vida. Sergi Mingote, d’esperit creatiu 

ens ha enviat el poema de la seva vida, sig-

nat en les rampes del K2. La decisió de l’as-

censió del K2 és un batec del cor que el po-

eta Joan Palau intueix amb aquests versos. 

“He acollit una petita engruna d’infinit / i 

l’escolto sovint, des de que sento els anys / 

desposseir-me lentament del temps”. L’as-

censió a un vuit mil des del mirall de futur 

de la vida és una engruna d’infinit. Sergi 

Mingote ho tenia molt clar, era l’artista i el 

poeta de la seva vida.

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Obres a l'estació, a l'espera del desenllaç
Renfe ha anunciat la licitació d'obres per fer l'estació de Mollet Sant Fost accessible. Ens 
alegrem de l'anunci, però seguim expectants per veure el desenllaç. Després de molts anys 
de reivindicacions de diferents entitats socials i partits polítics de Mollet del Vallès i el gruix 
de la societat civil Renfe anuncia les pertinents obres de remodelació de l'estació de Mollet 
Sant Fost per tal de fer-la plenament accessible. 
Cal recordar en aquest sentit, es van adjudicar a l'empresa constructora COMSA S. A., la 
qual posteriorment va renunciar-hi en considerar que el projecte de reforma no estava 
ben resolt, a la vegada que qüestionava que les partides pressupostades fossin correctes. 
La conseqüència d'aquest desgavell va ser la paralització indefinida de l'obra, anunciada 
oficialment a principis de 2018. Renfe s'excusava llavors de la seva incompetència al·legant 
que es va detectar un "problema tècnic" en l'execució de l'obra i que calia "reconsiderar-
les" perquè l'afectació als usuaris fos la menor possible. 
A l'actual pressupost de licitació s'exclou l'accessibilitat a l'estacionament de vehicles de 
carrer Bilbao, propietat d'Adif, incomplint el Reial decret 1544/2007 on diu que s'han de 
disposar de places d'aparcament per discapacitats als estacionaments de les estacions, 
amb traçats accessibles fins a les andanes. És incomprensible que incomplint la llei, amb 
el termini establert (2015), encara ens la vulguin "colar".  L'actual túnel, inaccessible per 
cadires de rodes, carrets de nadó i bicicletes, té una partida a licitació, a l'expedient de 
Renfe 2021-00326 de 38.679,55 euros per: feines de paleta i divisions interiors (tapiat 
d'accés a andana), paviments, serralleria, revestiments i falsos sostres, enrajolats xapats i 
prefabricats. Creiem que la prioritat en aquest túnel és l'accessibilitat a l'altra banda de les 
vies per l'accés a l'estacionament de Renfe quan no funcionin els ascensors. Unes rampes 
complementant les escales, sense luxes, és prioritari a Ronda orient i a carrer Bilbao. 
L'estacionament del carrer Bilbao és el veritable estacionament de l'estació Mollet - Sant 
Fost. Renfe i Adif no disposen d'un sol estacionament per vehicles de motor en propietat a 
Ronda Orient, per tant, han de fer accessible l'estacionament de vehicles de carrer Bilbao. 
Mollet del Vallès disposa d'estació des del 22 de juliol de 1854. En aquells temps i durant una 
llarga època, el poc trànsit de trens no va perjudicar la permeabilitat entre Mollet poble i Can 
Prat. Actualment hem de fer més esforços que aleshores per fer aquest pas. Encara amb la 
instal·lació d'ascensors, si fallen, ens trobarem pitjor que a 1854 per inaccessibilitat més severa. 
Demanem que amb aquestes obres, potser amb una mica d'inversió i ganes, sigui una 
estació del tot accessible. Volem recordar que a Mollet del Vallès, la inversió és de poc més 
de 6 milions d'euros i amb poc més tenim solució. A Sant Feliu de Llobregat la inversió és de 
130 milions d'euros, i ens alegrem, però s'han de fer les coses bé..

Plataforma en defensa de la sanitat Pública 
baix VallÈs/marea blanca de catalunya / adimo / federaciÓ 

d'associacions de VeÏns de mollet del VallÈs i mollet Pedala 

ctualment, hi ha més de 43 muni-
cipis que estan en procés de muni-
cipalització de l'aigua. Molts dels 
municipis catalans que han co-

mençat processos de desprivatització per 
assumir-ne la gestió directa, s'han hagut 
d'enfrontar a processos de judicialització 
per part d'Agbar, una actitud inacceptable.

En aquest context, existeixen més de 60 
entitats que denuncien l'actitud d'Agbar i 
que donen suport a aquests ajuntaments 
perquè defensen que amb un dret humà 
com és l'aigua no es faci negoci, que l'aigua 
és un bé comú per a les persones, no de les 
empreses que la gestionen. 

Agbar assetja a ciutadans/es  amb pro-
blemes econòmics i en situació de pobresa 
energètica, que  s'ha vist agreujat amb la 
pandèmia de la covid-19. No podem tolerar 
com es "mercantilitza" un servei  necessari 
per viure. L'aigua no pot estar en mans del 
mercat mai, hem de garantir l'abast per a les 
persones, les comunitats i els ecosistemes a 
un preu raonable i saludable. Cal lluitar per 
la desprivatització de l'aigua, cal reforçar el 
que és comú i fer front als embats de les mul-
tinacionals com Agbar. 

Municipalització de l'aigua

A

ANTONIO  
LÓPEZ

Comunistes Mollet

Cal  posar fre a les situacions d'abús mitjan-
çant processos de remunicipalizació pública 
amb participació democràtica. Hem de denun-
ciar els entrebancs que posa Agbar als munici-
pis que tenen la voluntat de desprivatizar i es 
troben amb l'actitud d'aquesta empresa que 
judicialitza tots els processos i presenta con-
tenciosos-administratius en unes pràctiques 
sistemàtiques gastant quantitats ingents d'eu-
ros en bufets d'advocats caríssims. 

S'ha de denunciar la manipulació mediàtica 

que exerceix i la persecució que fa als diferents 
moviments socials i organitzacions que volen 
obrir el debat.

Per últim volem donar  suport als 43 ajun-
taments que han iniciat processos de remuni-
cipalització i  als 150 consistoris on pròxima-
ment s'acaba la concessió privada de l'aigua 
perquè iniciïn els mateixos processos. Aigua 
pública i democràtica. La gent d'Esquerra Uni-
da i Alternativa i Comunistes de Catalunya de 
Mollet diem no a Agbar, i diem sí als ajunta-
ments i moviments socials que volem remuni-
cipalitzar les concessions privatitzades.

l Pla d’Ordenació Urbanística 
(POUM) és un exercici d’imaginar, 
de somniar, de decidir el Mollet 
del futur. És pensar com som, on 

estem i cap a on volem anar. És analitzar les 
fortaleses i potenciar-les. És conèixer les te-
ves febleses i transformar-les en positiu per 
créixer i millorar. 

El POUM que s’ha aprovat aquesta setmana 
inicialment al Ple és fruit d’una feina d’anys 
en què s’han fet desenes de reunions i troba-
des amb la ciutadania, amb entitats, i col·lec-
tius. Des del primer moment hem volgut que 
fos un projecte de ciutat compartit i consen-
suat al màxim, tal com s’ha pogut demostrar 
amb la seva aprovació per més de la majoria 
absoluta del Ple municipal.

Hem aconseguit dotar-nos d’una eina va-
lenta, agosarada, innovadora i alhora realista, 
que respecta la nostra història i que respecta 
la ciutat que som. I des del començament del 
procés hem tingut clar, que tres eren els eixos 
principals que volíem mantenir i potenciar: 
Mollet com a ciutat d’espais verds i de quali-

Un model urbanístic de futur. Un Mollet verd, equipat i social

E

JOSEP
MONRÀS I
GALINDO

Alcalde de Mollet del Vallès

tat, Mollet com a ciutat que fomenta el dret a 
l’habitatge, i Mollet com a ciutat activa econò-
micament i generadora d’ocupació.

És un document ple de propostes i estratègi-
es que són plenament executables coneixent la 
realitat del municipi, i que ha estat dirigit tèc-
nicament per un gran equip de professionals 
amb moltíssima experiència i reconeixement 
internacional. S’ha analitzat les nostres po-
tencialitats, s’ha escoltat tothom qui ha volgut 
aportar, s’ha buscat experiències d’èxit d’arreu 
i les hem transformat en el millor Pla d’Orde-
nació Urbanística que podíem somiar.

El planejament que ja tenim a les mans, con-
solidarà el Mollet del futur com una ciutat com-
pacta, diversificada i amb un altíssim nivell de 
serveis, d’equipaments i d’espais verds. S’arri-
barà al prop d’1 milió de quilòmetres quadrats 
de zones verdes i enjardinades dins del nucli 
urbà que se sumaran al nostre Gallecs. Preveu 
una aposta clara per la lluita contra el canvi 
climàtic tal com sempre ha liderat la nostra 
ciutat, i preveu l’accés de la ciutat al riu Besós 
i el manteniment de temes tan cabdals com el 

És un document ple de propostes
i estratègies que són plenament
executables coneixent la realitat
del municipi, dirigit per un equip

amb una gran experiència

Hem de denunciar els entrebancs
que posa Agbar als municipis que
tenen voluntat de desprivatitzar i
es troben amb una empresa que

judicialitza tots els processos

soterrament de la línia de tren de l’R3 que ver-
tebra la ciutat al seu pas per Mollet.

Tal com hem dit, un altre gran repte ha estat 
l’aposta inqüestionable per l’habitatge prote-
git, fent del dret a l’habitatge un autèntic dret 
fonamental. Es preveu la construcció de prop 
de 1.400 habitatges de protecció oficial, cosa 
que permetrà que el nostre jovent pugui de-
senvolupar la vida a la ciutat que els ha vist 
néixer. Uns habitatges de diferents mides per 

tal que tinguis el projecte de vida que tinguis, 
puguis trobar un habitatge que s’adeqüi.

Aquest POUM entén i tracta als polígons d’ac-
tivitat econòmica com una part fonamental de 
la nostra ciutat. Són imprescindibles per la ge-
neració d’activitat econòmica i, per tant, per la 
generació d’ocupació. L’objectiu d’aquest pla 
és permetre consolidar i ampliar les empreses 
existents perquè puguin quedar-se a Mollet i 
fer-se més grans i competitives així com ser 
un pol d’atracció de noves empreses tot amb 
l’objectiu de fer créixer l’economia local i la 
generació de noves oportunitats de feina pels 
molletans i les molletanes.

També s’amplia el sòl destinat a equipa-
ments i permet que es puguin adaptar els 
seus usos a les necessitats socials de cada 
moment, perquè les necessitats poden can-
viar al llarg dels anys i hem de poder ser flexi-
bles i transformar, si cal, els usos per donar un 
millor servei a la ciutadania d’ara i del futur.

Un Mollet orgullós del seu passat i preser-
vador del seu patrimoni, i és que el Pla apos-
ta per la recuperació del nostre patrimoni, 
fomentant les mesures necessàries per a la 
seva: adequació, restauració i/o rehabilita-
ció, identificació i divulgació. Protegeix 45 
béns més que l’anterior POUM, 153 que són 
béns arquitectònics, naturals, culturals... com 
per exemple la Nau de Fredenhaguen, la xe-
meneia de la Teneria o les voltes catalanes de 
l’interior de l’edifici del Tabaran.

Volem agrair personalment a tots aquells 
veïns i a totes aquelles veïnes que ja han fet 
o faran aportacions per millorar aquest pla-
nejament de tothom i de ciutat. Escoltar-los, 
no és només el nostre deure sinó que també 
és la nostra passió com a servidors públics 
que som. Hem volgut fer un planejament que 
escolti, més que parli. Que abandoni l’urba-
nisme dogmàtic de l’inici dels anys 2000 i que 
faci una aposta clara per la flexibilitat i que 
confiï plenament en la ciutadania, ja que tots i 
totes volem que Mollet continuï sent una gran 
ciutat en el futur. Gràcies a tots els que han 
volgut sumar per Mollet.

Continuarem treballant incansablement, 
al costat de tots vosaltres, per fer-ho realitat.

MIREIA
DIONISIO CALÉ

Regidora coordinadora de l'Àrea 
de Governança, Economia i 

Serveis Territorials
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Monràs, a la Fundació AítoEl conseller Roger Torrent, president del Circuit
L’alcalde de Mollet Josep Monràs és nou 

membre del Patronat de la Fundació Aíto 

García Reneses. La propota es produeix 

després de la intensa relació entre Ajuntament 

i Fundació, que es va iniciar l'any 2017. 

Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, 

ha estat nomenat president del Circuit de Barcelona-Catalunya.  

El Consell d'Administració de Circuits de Catalunya, S.L. ha ratificat 

el nomenament de Torrent sota proposta del Govern català i en 

substitució de Ramon Tremosa.

MOLLET. El CB Mollet jugarà la 

pròxima temporada 2021-2022 a 

la Leb Plata, que és la tercera mà-

xima categoria estatal. Dilluns la 

Federació Espanyola de Bàsquet 

confirmava la plaça molletana en 

la categoria de bronze després de 

passar el llistat d'equips admesos 

i les renúncies, d'entre elles el CB 

Pardinyes, tal com va avançar di-

vendres passat el diari Som. 

L'ascens s'ha pogut confirmar 

per la bona feina esportiva amb la 

sisena plaça d'EBA –que era una 

possible plaça d'ascens– i per la 

tasca als despatxos de la directi-

va, que, finalment va aconseguir 

BÀSQUET  LA FEDERACIÓ ESPANYOLA CONFIRMA LA PLAÇA DE L'EQUIP MOLLETÀ DESPRÉS DE LA RENUNCIA D'EQUIPS A DISPUTAR LA CATEGORIA DE BRONZE

jl.r.b.

Ascens del CB Mollet a la Leb 
Plata, tercera divisió estatal

SALA DE PLENS Directius i patrocinadors del CB Mollet i l'alcalde Josep Monràs, dimarts en l'acte de presentació

l'aval de 54.000 euros, per fer la 

inscripció a la Leb Plata. A més, 

el club ha tancat nous acords amb 

patrocinadors per intentar doblar 

el pressupost del primer equip, 

que arribarà gairebé als 120.000 

euros. Per la temporada vinent, 

el patrocinador principal serà Re-

canvis Gaudí, vinculat al club els 

darrers 15 anys i el sènior masculí 

competirà amb el nom Recanvis 

Gaudí Mollet. "També conti-

nuaran donant suport al club 

les empreses molletanes DM 

Group i Moldstock; i s'incorpo-

ren les firmes FIATC i l'empresa 

molletana SHAD, que serà el 

principal patrocinador dels 

equips femenins", va explicar di-

marts el president del CB Mollet, 

Carlos Nuez, en la sala de plens de 

l'Ajuntament, on es va presentar 

el projecte de Leb Plata. 

Nova campanya d'abonaments
La directiva del CB Mollet vol que 

l'aficionat de la ciutat i del bàsquet 

pugui viure la Leb Plata al pavelló 

molletà i gaudir de la tercera mà-

xima categoria estatal. Per aquest 

motiu, l'entitat iniciarà en les prò-

ximes setmanes una campanya de 

captació d'abonats per seguir tots 

els partits del Recanvis Gaudí Mo-

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

preveu la incorporació de cinc 

jugadors per fer el salt a la Leb 

Plata. El conjunt estarà novament 

dirigit per Josep Maria Marsà, 

que vol recompensar la feina de 

la base de l'equip després d'una 

gran temporada a la Lliga d'Eba, 

amb el sisè lloc estatal de la ca-

tegoria. "Hem renovat part de 

l'equip, jugadors que han acon-

seguit l'ascens. El més fàcil era 

buscar gent de fora perquè és 

una lliga atractiva, però hem 

volgut premiar la renovació de 

sis jugadors, que són la base de 

l'equip", indica Marsà.

El nou projecte molletà comen-

çarà la pretemporada 2021-22  l'1 

de setembre.

A la conferència Est
La tercera categoria estatal de 

bàsquet es divideix en dos grups, 

l'Est i l'Oest. Els molletans for-

maran part de l'Est i lluitaran per 

la salvació contra Safir Fruits Al-

ginet, Valencia BC, Mi Arquitecto 

CB Benicarló, de la Comunitat 

Valenciana; Albacete Basket, El 

Ventero CBV i Globalcaja La Roda, 

de Castella-la Manxa; Real Canoe i 

Zentro Basket Madrid, de Madrid; 

Hestia Menorca i Sant Antoni Ibi-

za Feeling, de les Illes Balears; 

Cartagena CB, de Múrcia; Herbali-

fa Grahn Canaria, de les Illes Canà-

ries, i el català del Cornellà. 

El Recanvis Gaudí 

preveu fitxar 

cinc jugadors

L'Ajuntament de Mollet ja està treba-

llant en l’adequació del Pavelló Muni-

cipal de Plana Lledó que consistirà a 

canviar la pista per una de parquet, in-

corporar dues cistelles amb peu de ni-

vell 1 FIBA –estan fixades sota terra–, 

dos marcadors nous que obliguen les 

bases de la competició i millorar l’en-

llumenat. Tot plegat té un cost apro-

ximat d'uns 250.000 euros i les obres 

es preveuen començar el mes d'agost 

i s'allargaran fins a finals de setembre 

o principis d'octubre. L'alcalde Josep 

Monràs va felicitar el club dimarts i va 

explicar que l'ascens s'ha donat per "la 
conjunció de quatre elements que 
han estat imprescindibles perquè el 
projecte tiri endavant: equip, el club, 
els patrocinadors, que han estat a 
les bones i a les dolentes, afegint i 
agraint als nous que s’incorporen, 
i l’Ajuntament, que com bé sabeu, 
sempre està al costat de les entitats 
esportives de Mollet”.

L'AJUNTAMENT 
FARÀ UNA INVERSIÓ 
D'UNS 250.000 EUROS

llet a la Leb Plata, tot i que encara 

està per concretar quin seria el 

preu i les condicions. “Serà una 

campanya d’abonaments amb 

preus molt assequibles perquè 

la ciutat torni a recuperar l’am-

bient i la il·lusió que va suposar 

a finals dels anys 70 l’ascens a la 

primera divisió nacional, màxi-

ma categoria estatal aleshores”, 

va dir Nuez, qui confia omplir el 

pavelló com va aconseguir aquell 

mític equip molletà, aleshores a la 

màxima categoria.  jl.rodríguez b.



dv, 9 JULIOL 2021 19



dv, 9 JUliol 202120 ESPORTS

FC Barcelona LA SANTFOSTENCA PARTICIPA AL CAMPUS DE LA UD LOURDES

MOLLET. La santfostenca Maria Pérez, juga-

dora del filial del FC Barcelona, va partici-

par fa uns dies al campus de la UD Lourdes, 

on va poder conversar amb els infants del 

Municipal Juan Bocanegra, i fins i tot, signar 

autògrafs i samarretes. La baixvallesana ha 

completat una temporada per emmarcar 

amb el Barça B a la Segona Divisió espa-

nyola i amb el debut amb el primer equip 

d'Alèxia Putellas, en un duel a Lezama con-

tra el Bilbao al tram final de la campanya.  

"Va ser complir un somni. Quan em van 
trucar per la convocatòria no m'ho cre-
ia, després vaig debutar amb el primer 

equip, que just acabava de guanyar el 
triplet", indica emocionada la santfostenca, 

qui explica sobre el seu debut: "Sempre in-
tento assegurar la primera passada i, tot 
i que vaig començar nerviosa, les compa-
nyes em van ajudar i va estar molt bé". 

Pérez ha completat la seva primera tem-

porada amb el filial del Barça i ha estat una 

fixa al pivot defensiu. "És una posició molt 
important al Barça, estic molt contenta 
per haver jugat tant", diu Pérez. La pròxi-

ma temporada seguirà al filial del Barça i 

intentarà novament entrar en la dinàmica 

del primer equip.  jl.rodríguez beltrán

ud lourdes

SIGNATURA La santfostenca signa una samarreta amb un infant de la Lourdes

María Pérez complirà una segona 
temporada amb el FC Barcelona B

PARETS. Era un secret a veus. Final-

ment, l'Assemblea de la Federació 

Catalana de Futbol va aprovar fa 

uns dies que no hi hagi descensos 

aquesta temporada a la Primera 

Catalana. Això vol dir que el CF Pa-

rets salvarà una temporada més 

la categoria als despatxos. Si bé 

l'any passat va ser perquè la com-

petició es va suspendre, enguany 

serà per la decisió presa per l'ens 

federatiu. 

El CF Parets havia acabat en l'úl-

tim lloc del grup 1B amb 12 punts 

i havia assumit el descens de ca-

tegoria. "Ens hem salvat per la 
situació de la Covid, dos anys 
seguits. Ara he d'intentar fer un 
bon projecte esportiu per man-
tenir la categoria en el nostre 
tercer any a Primera", explica el 

president del club, Raul Soto. 

A l'alegria de la salvació es va 

unir la de l'ascens del filial, a la 

Segona Catalana. "A Catalunya 
crec que som l'únic club amb 
els dos sèniors a Primera i Se-

gona Catalana. Cal treballar fort 
i trobar solucions econòmiques 
perquè la base no pagarà els 
primers equips", indica Soto. 

David Ortiz, director esportiu
Una de les primeres decisions del 

club paretà de cara la pròxima 

temporada ha estat incorporar 

David Ortiz, com a nou director 

esportiu. L'extècnic del CF Mollet 

UE, Masnou o Ripollet, serà el mà-

xim responsable esportiu paretà, 

que arriba amb l'objectiu d'enfor-

tir el projecte de la base del CF Pa-

rets.  jl.rodríguez beltrán

xavier galiana-cf parets

CELEBRACIÓ El CF Parets B puja a la Segona Catalana

FUTBOL | Primera Catalana  EL CLUB INCORPORA DAVID ORTIZ COM A NOU DIRECTOR ESPORTIU

El CF Parets salva la categoria i 
el filial puja a Segona Catalana

Special EL CAMP MOLLETÀ ACULL UNA JORNADA INCLUSIVA

MOLLET. El CF Mollet UE Special 

va guanyar la final de la catego-

ria B de la WeLeague, que englo-

ba participants de tota mena de 

discapacitats psíquiques i físi-

ques. Aquesta competició de fut-

bol 7 inclusiva està organitzada 

per la Fundació Fedamar, que és 

una entitat sense ànim de lucre 

que té com a objectiu principal do-

nar suport i servei esportiu a totes 

El CF Mollet UE Special 
venç la WeLeague B

aquelles persones amb alguna dis-

capacitat intel·lectual i física. 

Durant el cap de setmana, el 

Camp Municipal del Germans 

Gonzalvo va acollir l'última jorna-

da de les tres divisions i va dispu-

tar dues finals. L'equip campió de 

la lliga A va ser el Torre Baró, que 

va imposar-se als molletans; men-

tre que a la B, el CF Mollet UE va 

guanyar contra el Terlenka.  

cf mollet ue

CAMPIONS  Un dels equips de l'Special del CF Mollet UE al camp molletà
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PARETS. L'aparcament del Camp 
Municipal Josep Seguer va acollir 
ahir dijous la 21a edició de la Nit de 
l'Esport de Parets, que va premiar 
els millors esportistes de la ciutat. 
Durant la gala es va retre homenat-
ge a l’alpinista paretà i exalcalde de 
la vila, Sergi Mingote, que malaura-
dament perdia la vida al gener en 
un accident al K2 mentre emprenia 
el repte històric de coronar aquest 
cim durant el mes d’hivern.

Els guardons pels millors es-
portistes d’aquesta temporada 
van ser, en esports individuals pel 
Iago Deiros, del Club Atletisme 
Parets, i per Maria Escalante, del 
Club Patí Parets. Pel que fa als es-
ports d’equip, el premiat masculí 
va ser Guillem Ruiz, del Club Fut-
bol Parets, i l'esportista Lucía Ca-
bacas, del Club Bàsquet. Els reco-
neixements com a millors equips 
d’aquesta temporada van ser per 
al segon equip masculí del CF Pa-
rets, pel segon ascens consecutiu 
amb un balanç entre els dos anys 
de 37 victòries en 38 partits; men-

POLIESPORTIU L'AJUNTAMENT CELEBRA LA NIT DE L'ESPORT A L'APARCAMENT DEL CAMP DE FUTBOL

Parets premia l'esport i ret 
homenatge a Sergi Mingote

tre que en la categoria femenina, 
va ser guardonat el cadet negre 
del Club Bàsquet Parets després 
de quedar campiones de Nivell A 
sense perdre cap partit.

Premis a la base
En la categoria Iniciació, els gua-
nyadors individuals van ser Ge-

rard Lozano  (Club Natació), Mar-
tina (Club Atletisme); i en equips, 
Jan Palomo (Club Bàsquet) i Lucía 
García  (Club Handbol). En cate-
goria Base van imposar-se Iago 
Deiros (Club Atletisme) i Maria 
Escalante (Club Patí); i en equips, 
Álvaro Gómez  (Futbol Sala) i Lu-
cía Cabacas (Club Bàsquet). En 
categoria Promeses, els campi-
ons van ser Bruno Marco (Club 
Patí) i Clara-Jonia Olivera (Tennis 
Taula); i en equips, Isaac Tenorio 
(Club Futbol) i Lucía Fernández 
(Club Bàsquet).

Premis als sèniors i veterans
Els millors esportistes sèniors  de 
la Nit de l'Esport van ser Gerard 
Fuentes (Club Atletisme) i Carme 
Soler (Club Atletisme); i en equips, 
Guillem Ruiz (Club Futbol) i Ariad-
na Julián (Club Bàsquet). Pel que 
fa en la categoria veterana, el pre-
mi va ser per l’Oscar Sotos (Club 
Natació) i va repetir podi Carme 
Soler (Club Atletisme). 

El premi al foment dels valors de 
la Nit de l'Esport va estar compar-
tit. Per una banda, va ser recone-
gut Corre Camins Solidaris, del 
Club Atletisme Parets amb cinc 
veïnes de Parets i una de Mon-
tornès. L’objectiu va ser recaptar 
diners per pagar la inscripció a la 
cursa Oncodines Trail i destinar 
també aquesta quantitat a la Fun-

dació OncoVallès i la Barcelona 
Brain Health Initiative. El premi 
també va reconèixer a la Klan-
destina Solidària, que organitza 
el Club d’Activitats de Muntanya 
(CAM). L'entitat paretana va do-
nar la recaptació de les inscripci-
ons de la cursa de trail, prop d'uns 
400 euros, a l’Associació Triple de 
Parets. 

La Klandestina i Corre 
Camins, premi valors

CB PARETS

CAMPIONES  El cadet Negre femení del CB Parets

MOTOR | Motociclisme  GUANYA PER VUITÈ COP LA MÍTICA CURSA

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya va clausurar diu-
menge la 26a edicicó de les 24 
Hores de Catalunya de Motociclis-
me de rècord. El Kawasaki Català 
Aclam va tornat a escriure el seu 
nom en la història de la resistèn-
cia, signant la seva vuitena victò-
ria en la mítica prova. El conjunt 
de Molins de Rei és el segon equip 
amb més victòries –el primer és 
el Folch Endurance amb 11– , i 
diumenge va marcar un rècord 

El Català Aclam venç les 24 
Hores amb rècord de voltes

de voltes amb un total de 759. 
Enguany la prova o va arribar a la 
cinquantena d'equips habituals, 
tot i que va sumar 33. 

El podi es va completar amb 
l'equip francès del Team BMD 
Performance, al segon lloc; i el sa-
badellenc Box 69 Racing, la tercer 
lloc, que va comptar amb el pilot 
Marc Guillamet, de Sant Antoni 
de Vilamajor. D'altra banda, l'FR 
Moto, de Bigues i Riells, va haver 
d'abandonar. 

CiRCuiT

CAMPIONS  L'equip celebra el triomf al Circuit de Barcelona-Catalunya

CICLISME | Júnior  L'EQUIP MOLLETÀ QUEDA AL SEGON LLOC

MOLLET. Guillem Bel, del Club Ciclista Mollet-Transluján va guanyar 
la categoria júnior del Memorial Josep Segú de la Garriga. El ciclista 
del club molletà va imposar-se dissabte en el circuit de 39 km amb un 
temps 53 minuts i 36 segons, amb un marge de gairebé un minut amb 
el segon classificat, Iker Bernal, del Finques Feliu Unió Ciclista Les 
Franqueses. El podi es va completar amb un altre corredor franque-
sí, Ignasi Lambea. L'equip molletà va aconseguir un segon corredor 
entre els deu millors classificats, amb el quart lloc de Ricard Fitó, i 
el segon lloc d'equips. Pel que fa al Memorial Ramón Tejedor, que va 
tenir lloc diumenge a Terrassa, el millor classificat molletà va ser Ri-
card Fitó, amb un cinquè lloc; mentre que en la categoria d'equip, el 
CC Mollet va ser segon.  

Guillem Bel venç a la Garriga
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El CRA'P ofereix una sessió de Body Wather, una pràctica sorgida al Japó als 70El 17 de juliol de 10 h a 18 h el CRA'P oferirà una sessió de Body Weather, una pràctica que neix a finals dels 70 al 
Japó i que parteix de la recerca d'un cos versàtil en canvi constant. Es basa en una sèrie de progressives propostes rítmiques i dinàmiques que treballen la coordinació, flexibilitat, resistència, força, relaxació, percepció i consciència 
de l'espai, la investigació conscient de la sensació de ser moguts i la precisió en parelles de manipulacions específiques. Les inscripcions (55 €, 45 € per a socis i col·laboradors) es poden fer a info@cra-p.org i al 666 763 504.

MOLLET. Mixité va fer dimarts a la 

terrassa del Museu Abelló la cloen-
da del cicle de l’Aparador Ficcions 

Urbanes, que han comissionat des 

de l'abril del 2019 i fins al passat 

abril. Sergi Selvas, membre de 

Mixité, explicava que l'objectiu 

d'aquesta proposta formada per 

sis intervencions diferents era 

"repensar el territori" tenint la 

ficció com a punt de partida. "La 

ficció per a nosaltres sempre ha 

sigut una eina i un espai des d'on 

especular i imaginar altres ma-

neres de viure i d'habitar el ter-

ritori. La ficció ens allibera dels 

convencionalismes, de les idees 

hegemòniques estructurals que 

dicten com hem de ser, què hem 

de fer i cap a on hem d'anar, i 

la ficció ens submergeix en les 

possibles conseqüències de les 

nostres decisions", deia Selvas. 

El riu Besòs, les plantes silves-
tres de la ciutat, les projeccions de 

llum que s'hi creen, els sòls conta-
minats i els paisatges enllocats a 

les lleres del riu o el Calderí, entre 

d'altres, han protagonitzat les ex-
posicions –sovint canviants– de L'Aparador i moltes de les activi-
tats que s'hi han organitzat al vol-
tant del cicle.

En aquest sentit, Selvas apun-

tava que volien vincular-hi col-
lectius i que aquests treballessin 

amb agents del territori amb es-
deveniments diversos: "En cada 

període es feien unes activitats 

paral·leles a L'Aparador. A ve-

gades aquestes activitats eren 

un afegit, i en d'altres la pròpia 

activitat era part del projecte i 

ART CONTEMPORANI  DURANT TRES ANYS I FINS AL PASSAT ABRIL AQUEST CICLE VA SER EL PROTAGONISTA DE L'APARADOR DEL MUSEU ABELLÓ, AMB SIS INTERVENCIONS

CULTURA

Cloenda del cicle 'Ficcions Urbanes', que
ha treballat per repensar la ciutat de Mollet

s.c.

TERRASSA DEL MUSEU ABELLÓ  En Sergi Selvas va presentar la clausura del cicle

museu abelló

CALDERÍ  Un espai per on va passar la darrera intervenció, 'Torna a estar sant Galderic absent?'

el resultat de l'activitat és el que 

vèiem a L'Aparador".

Un cicle marcat per la Covid
Ficcions Urbanes ha estat "un cicle 

accidentat", explicava en l'acte la 

directora del Museu, Pepa Ventu-
ra. El confinament el va fer aturar 

durant uns mesos i hi va haver propostes que van quedar-ne 
afectades. "Els dos últims capí-

tols han hagut de repensar-se 

moltes vegades" per adaptar les 

activitats a les normatives sanità-
ries, assenyalava en Sergi Selvas.

Amb tot, Ventura va aprofitar per reivindicar L'Aparador, "un es-

pai que el veu moltíssima gent" i 

"un dels espais més mimats que 

tenim". "No és el mateix una 

persona que entra al Museu, 

predisposada a veure una inter-

venció, sobretot en el cas de l'art 

contemporani, que algú que no 

hi va. Però la nostra voluntat és 

aprofitar aquest espai i fer-lo ar-

ribar arreu; pocs museus tenen 

un espai al carrer", hi afegia la di-
rectora del Museu Abelló.L'acte de cloenda del cicle va tan-
car amb el concert del músic i artis-ta sonor molletà Nigul, amb la col-
laboració del CRA'P. Nigul va oferir 

una acció musical formada per una constel·lació de sorolls, enrenou, 
sons i veus de Mollet que esdevenen 

paisatge i que han estat enregistrats 

durant els darrers quinze anys a la ciutat. L'artista els ha transformat, 
editat i sintetitzat a través de la 

repetició i la superposició de notes 

sostingudes en el temps, en un estil 

musical minimalista que rep el nom 

de drone.    sergio carrillo

Pele Bernial, de viatge amb 

la col·lecció del Museu
MOLLET. Dijous vinent, 15 de juliol, (18.30 h) el Museu Abelló acollirà 
una nova activitat emmarcada en 

el cicle Refresc'Art, la programació 

cultural d'estiu organitzada per 

l'Ajuntament de Mollet. Es tracta del taller-concert titulat De viatge 

amb la col·lecció, que anirà a càr-

rec del músic molletà Pele Berni-al. L'activitat és gratuïta però cal 
fer la inscripció prèvia obligatò-
ria disponible al web del Museu Abelló, o inscriure's mitjançant el 
correu electrònic museuabello@

molletvalles.cat o el telèfon 93 544 50 99.  

"La ficció és una eina i un
espai des d'on especular i

imaginar altres maneres de
viure i d'habitar el territori"

dissabte 10

diumenge 11

divendres 9

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

Matinada un xic menys 

calorosa, amb cel serè, que 

es prolongarà tot el dia, 

amb temperatures màxi-
mes més altes.

Continuarà l'estabilitat 

total, altre cop amb un cel 

absolutament serè, i amb temperatures enfilant-se.
Cel serè fins a migdia, amb 

més núvols alts, i molta 

calor, amb temperatures 

que assoliran els valors 

més alts del que portem 

d’estiu.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 1 29ºC 21ºC 27ºC - 27 km/h ESE

DIVENDRES, 2 31ºC 19ºC 29ºC - 29 km/h SE

DISSABTE, 3 30ºC 19ºC 27ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 4 30ºC 20ºC 25ºC - 39 km/h ESE

DILLUNS, 5 29ºC 19ºC 28ºC - 27 km/h SE

DIMARTS, 6 29ºC 22ºC 27ºC - 27 km/h SE

DIMECRES, 7 28ºC 21ºC 26ºC - 26 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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L'Associació Musical Pau 

Casals es retroba amb el públic 

molletà al pati de Can Gomà
MOLLET. La banda de l'Associació 

Musical Pau Casals (AMPC), diri-

gida per Mario Roldán Muñoz, farà 

el concert d'estiu aquest dissabte 

a les 19 h al pati de Can Gomà. Es 

tracta d'una actuació emmarcada 

dins del Refresc'Art, programa 

organitzat per l'Ajuntament de 

Mollet. Des de l'entitat garantei-

xen un concert "ple d’il·lusió que 

suposarà el retrobament de 

la banda de l’AMPC amb el seu 

públic després de més d'un any 

sense actuar a Mollet", a causa 

de la pandèmia de la Covid-19. Els 

assistents gaudiran d'una actuació 

"plena de ritme i d’optimisme 

per als mesos futurs".

Per a assistir-hi cal adquirir les 

entrades per 3 euros al web www.

olletvalles.koobin.com; o presenci-

alment al Centre Cultural La Ma-

rineta o el mateix dia a la taquilla 

una hora abans de començar l'es-

pectacle, si encara no s'han exhau-

rit les entrades. Amb tot, l'Associ-

ació Musical Pau Casals recomana 

adquirir-les entrades de forma 

anticipada.

Inscripcions per al curs vinent
Tot plegat coincideix amb el perí-

ode d'inscripció a les seves aules 

de música per al curs 2021/22. 

Les inscripcions es van obrir el 

21 de juny i estaran disponibles 

fins al 30 de juliol. "Aquest nou 

curs s'enfocarà especialment 

a l'aprenentatge dels alumnes 

per formar part de la nostra for-

mació musical, és a dir, la Banda 

de música de l’AMPC", expliquen 

des de l'entitat.

A l'AMPC s'imparteix iniciació 

musical i llenguatge musical, i 

ofereixen classes amb una varie-

tat d'instruments: flauta, clarinet, 

saxo, trompeta, trombó, bombar-

dí, tuba o percussió.

Les inscripcions es poden fer 

contactant amb l'AMPC al telèfon 

635 84 24 56, al correu electrònic    

info@89ampc.com o mitjançant el 

web www.89ampc.com.  

MÚSICA  FARAN EL CONCERT D'ESTIU DISSABTE A LES 19 H, AMB UN ESPECTACLE EMMARCAT EN EL PROGRAMA CULTURAL DE L'AJUNTAMENT, EL REFRESC'ART

LA BANDA  Tornarà a actuar a Mollet després de més d'un any sense fer-ho

ampc

A ESCENA  Representaran un recull de les seves diferents sarsueles

arxiu

Festuc Teatre porta als 
Vespres al Pati una versió 
alternativa de Peter Pan
MARTORELLES.  Aquest dissabte 

(19.30 h)  tindrà lloc la segona ses-

sió dels Vespres al Pati (VAP) de la 

Masia de Carrencà, a Martorelles. 

Del teatre cabaret a cappella de la 

companyia Delikatessen, aquesta 

setmana es passa al teatre famili-

ar. La companyia Festuc Teatre re-

presentarà l'obra Adeu Peter Pan, 

una versió pròpia del clàssic de 

James Matthew Barrie.

Es tracta d'una història molt ten-

dra en la qual es plasmen els vincles 

entre els infants i els avis i com els 

pares gestionen aquestes noves 

relacions familiars. A la Maria, una 

nena amb molta imaginació, li en-

canten els contes, les històries i les 

aventures que li explica el seu avi, 

amb el qual passa totes les tardes 

jugant a ser Peter Pan. Però de sob-

te, una nit, els nens perduts s’en-

duran la Maria de la seva habitació 

cap al País de Mai Més. Aleshores, 

les aventures les viurà en primera 

persona. Els pirates, la campaneta, 

els indis i tot l’imaginari que va es-

criure en Barrie passaran a formar 

part de la seva realitat. Els especta-

dors gaudiran d'una obra de titelles 

i d'actors que buscarà la complici-

tat de petits i grans i amb una posa-

da en escena que captivarà des del 

primer moment.

Cantada d'havaneres
D'altra banda, aquest divendres 

hi haurà una altra actuació a Mar-

torelles. De 18.30 h a 20.30 h hi 

haurà una cantada d'havaneres a 

la plaça El·líptica a càrrec del grup 

Barcarola i organitzat per l'Escola 

Orfeònica de Martorelles. Els ti-

quets, que tenen un preu de tres 

euros, es poden adquirir al local 

de l'entitat (av. d'en Piera, 88) o 

contactant als telèfons 661 62 23 

85 o  661 45 92 47. 

ARTS ESCÈNIQUES  SERÀ DISSABTE A LES 19.30 H

El Mercat Vell gaudirà 
aquest divendres de les 
sarsueles del Fòrum Abelló

MOLLET.  El Fòrum Abelló Associa-

ció Musical Sarsuela de Mollet farà 

aquest divendres un concert soli-

dari per recaptar fons per a Mollet 

Contra el Càncer. Serà al Mercat 

Vell a les 19.30 h. Es tracta del ter-

cer intent de representar una actu-

ació amb motiu del 30è aniversari 

de l'entitat, després que el confina-

ment, primer, i les restriccions per 

la pandèmia, després, frustressin 

els dos primers intents. A banda 

d'això, amb motiu dels seus trenta 

anys, el Fòrum Abelló ha organitzat 

una exposició a La Marineta que es 

podrà visitar fins al 23 de juliol i on 

hi ha materials com cartells, víde-

os, fotografies, així com vestuari 

i attrezzo que han emprat al llarg 

d'aquests trenta anys d'història. 

L'ACTUACIÓ COMENÇARÀ A PARTIR DE LES 19.30 H

Albert Conesa fa el cartell 
de festa major de Sant Fost
SANT FOST.  La festa major de 

Sant Fost d'enguany ja té cartell. 

L'Ajuntament va convocar un con-

curs perquè il·lustradors i veïns 

hi poguessin presentar les seves 

propostes, i l'opció escollida com 

a guanyadora ha estat l'obra pre-

sentada pel santfostenc. Albert Co-

nesa i Serrat.

"Aquest cartell serà la imatge 

d'una Festa Major diferent per 

la situació que estem vivint però 

dissenyada per gaudir-la amb 

totes les mesures sanitàries pel 

bé de la salut de tothom", expli-

quen des del consistori. A banda 

d'aquest cartell, també se n'havien 

presentat quatre més.  

DISSENY   HA ESTAT LA IMATGE GUANYADORA DEL CONCURS

TEATRE

'El llibre de 
Margerite',
arriba a Mollet

MOLLET. Bubulina Teatre represen-

tarà dijous a les 20 h al Mercat Vell 

l'obra teatral El llibre de Margerite, 

emmarcada en el Refresc'Art. L’es-

pectacle és una aproximació a la 

vida i l’obra de la mística medieval 

francesa Marguerite Porete. Mar-

guerite Porete va ser beguina,  un 

moviment religiós femení sorgit a 

finals del segle XII a Europa. Eren 

dones que duien una vida de fe, 

sovint en comunitat, però que no 

depenien de cap autoritat eclesi-

àstica. Porete va escriure un llibre 

místic que va ser condemnat per la 

Inquisició. L’autora va ser cremada 

a París el 1310. 

FE D'ERRADES. En l'edició 991, a la notícia sobre l'antologia de les 

sarsueles del Fòrum Abelló que faran aquest divendres al Mercat Vell vam 

incloure per error una fotografia d'una altra companyia de sarsueles.



dv, 9 juliol 2021 25

FESTA MAJOR GEGANT 2021. 

JULIOL DE FESTA A PARETS

Una festa major d'aniversaris populars

Aquest divendres arrenca la festa major de 

Parets més matinera que mai amb un progra-

ma que s'estén durant tres caps de setmana 

farcits d'activitats i en les quals tindran un 

gran protagonisme els esdeveniments de la 

cultura popular. De fet, aquesta gresca ano-

menada Festa Major Gegant 2021. Juliol de 

festa a Parets, celebrarà el 25è aniversari 

de la festa de la Pedra del Diable i també el 

primer quart de segle de la Colla de Gegants, 

Grallers i Bestiari de Parets. A més, servirà 

per commemorar els 25+1 anys dels Diables 

Parets, qui, a causa de les restriccions sanità-

ries, no van poder celebrar l'efemèride en la 

festa del 2020 amb una actuació.

La Pedra del Diable tindrà el seu protago-

nisme durant tres dies del tradicional cap 

de setmana de la festa paretana. El dissab-

te 24 de juliol, a les 10.30 h, faran a la plaça 

de la Vila el pregó de festa major amb motiu 

del seu aniversari i sota el nom de 25 anys 

d’una entesa de colles. Els Diables i els Ge-

gants també hi faran actuacions en acabar 

els parlaments. Els primers, a les 10.45 h, 

executaran la tronada de festa major, i els 

segons faran la ballada de gegants, on els as-

sistents podran gaudir dels balls principals 

de la festa de la Pedra del Diable. A més, a la 

nit, Diables Parets delectaran la ciutadania 

amb l'espectacle de pirotècnia Foc i Fuegu. 

Aquest acte, anomenat La retrobada, 25 

anys, serà a les 21.30 h a la plaça de la Vila.

Diumenge hi tornaran. En aquest cas amb 

la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari, que 

trauran el Marcel i l'Elisenda per fer-hi el 

ball de lluïment al parc del Sot d'en Barri-

ques a partir de les 11 h.

Per últim, la festa de la Pedra del Diable, en 

aquesta versió adaptada al context de pan-

dèmia en què encara no es recomanen les 

aglomeracions, s'acomiadarà fins al 2022 

amb els balls de nit i cremada, i espetec a 

l'aparcament del camp de futbol. Aquesta és 

l'única de les seves funcions que requereix 

entrada, que es pot adquirir al web especta-

cles.parets.cat gratuïtament. Els assistents 

també gaudiran del ball de fi de festa major 

de l'Orquestra Maravella.  

TORNA LA CULTURA POPULAR ALS CARRERS  Gegants i Diables actuaran a la festa major, en tres espais diferents del municipi, i la Pedra del Diable protagonitzarà el pregó d'enguany

arxiu / silvia ferran / aj. parets

La Festa de la Pedra del Diable i la Colla de Gegants, 

Grallers i Bestiari celebraran els seus 25 anys

Els Diables Parets van fer el quart de segle l'any 

passat, però no ho van poder celebrar per la Covid

arxiu / aj. parets

FOC  L'any passat es va exposar el bestiari de Diables, però enguany tornaran a cremar
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a està tot a punt per co-
mençar a gaudir de la 
nostra Festa Major, que 
enguany serà Gegant!

Tindrem tot un mes de 
juliol de festa. Celebrem els 25 anys 
de la Festa de la Pedra del Diable i de 
la Colla de Gegants, Grallers i Bestia-
ri, i els 25+1 de Diables Parets. Més 
de 50 activitats repartides en 10 dies 
per motius de seguretat, durant tres 
caps de setmana, distribuïdes per tot 
el poble, i per a totes les edats.

Vull donar les gràcies al servei 
de Cultura de l’Ajuntament, al ser-
vei de manteniment, a la comissió 

Amb ganes de Festa Major!
de festes, a les entitats, voluntaris, 
cossos de seguretat, serveis de ne-
teja, artistes, grups, veïnes i veïns, 
regidor de Cultura, companyes i 
companys de govern.

Tenim concerts i balls destacats, 
activitats infantils i familiars, cine-
ma a la fresca, teatre al carrer, actu-
acions i pregó a càrrec de les colles 
de Gegants i Diables, i una de les 
apostes destacades de la regidoria 
de cultura per aquesta Festa Major: 
els dies de la dansa i de la música 
locals. Donem un pas endavant i 
tindrem una Festa Major més local 
que mai.

Consulteu el programa i reserveu 
les vostres entrades (gratuïtes) per 
als espectacles de gran format.

Tenim moltes ganes de Festa i de 
gaudir-la junts, amb seguretat.

Visca la Festa Major de Parets!

J

FRANCESC

JUZGADO
Alcalde de Parets

FESTA MAJOR GEGANT 2021. JULIOL DE FESTA A PARETS

Sardanes, ball de gitanes i 

havaneres, protagonistes

el primer cap de setmana

Aquesta festa major gegant de 
Parets inclou novament els actes 
de dansa popular, activitats que 
per la seva idiosincràsia han ha-
gut d'estar aturades durant molts 
mesos a causa de les restriccions 
sanitàries per la pandèmia.

Aquest divendres a les 20, la ba-
llada de sardanes a la plaça de la 
Vila a càrrec de la Cobla  La  Prin-
cipal del Llobregat i amb Els Amics 
de la Sardana donarà el tret de sor-

tida a la programació.
Diumenge a les 19 h i també a la 

mateixa ubicació, la Colla del Ball 
de Gitanes de Parets hi farà una ba-
llada de petit format.

A banda d'això, aquest diumen-
ge 11 de juliol a les 21.30 h, Port 
Vell farà una cantada  d’havaneres  
amb cremat  de  rom a la plaça Doc-
tor Trueta –per assistir a aquesta 
activitat calia adquirir-ne l'entra-
da, però ja se n'han esgotat totes–.

Al segon cap de setmana serà el 
torn de l'entitat local Associació 
Coro Rociero Alborada de Parets 
del Vallès, de difusió de la cultura 
andalusa al municipi, i que farà el 
dissabte 17 de juliol a les 21.30 h 
un concert coral a l'aparcament  
del  camp  de  futbol. Serà just 
abans de la celebració del Dia de 
la Dansa –per assistir-hi cal adqui-
rir-ne el tiquet gratuït a especta-

cles.parets.cat.  

POPULAR   HI ACTUARAN A LA PLAÇA DE LA VILA I A LA PLAÇA DOCTOR TRUETA

LES GITANES DE PARETS A LA PLAÇA  Diumenge faran una ballada de petit format a la plaça de la Vila

afp

Carrers guarnits inspirats en

la festa de la Pedra del Diable

L'AJUNTAMENT CONVIDA LA CIUTADANIA A PARTICIPAR-HI AMB AQUEST MOTIU

2020  Un dels carrers engalanats l'any passat per la festa del Sintonitza't

silvia ferran / aj. parets
Un any més, l'Ajuntament convi-
da la ciutadania a guarnir els seus 
carrers per festa major. Enguany 
demanen els veïns que decorin les 
seves vies inspirats amb un motiu 
molt especial per a aquesta pro-
gramació festiva: el 25è aniversari 
de La Festa de la Pedra del Diable. 
L'any passat es van engalanar els 
carrers inspirats en les quatre dè-
cades de RAP 107. Els veïns i les 
veïnes que hi vulguin participar 
s'hi han de posar en contacte amb 
Can Rajoler trucant al telèfon 93 
573 98 00, en horari d’oficina, i 
posteriorment hauran d'emplenar 
el corresponent formulari que tro-
baran al web de l'Ajuntament.  

Tots els espectacles realitzats en 
recintes tancats tenen un afora-
ment limitat i, en el context actual, 
per a aquestes actuacions caldrà 
reservar-ne i recollir-ne prèvia-
ment les entrades gratuïtes.

Les reserves es poden fer al web 
espectacles.parets.cat. Són unes 14 
jornades festives les que reque-
reixen d'entrada. Concretament: 
les dues sessions de cinema a la 
fresca; els concerts d'Oques Gras-
ses, Hey! Pachucos, The Logical 
Group, Momo, La Principal de la 
Bisbal, Banda Biruji, Ebri Knight i 
l'Orquestra Maravella; la cantada 
d’havaneres Port Vell, els Dies de 
la dansa i la música de Parets, l'ac-
tuació del Coro Alborada, la Nit del 
Teatre al Carrer i la darrera sessió 
de la Festa de la Pedra del Diable.

L'Ajuntament apunta que els ho-
raris dels espectacles són provisi-
onals i que podrien variar segons 
les resolucions dictades pel Pro-
ciCat en funció de l'evolució de la 
pandèmia de la Covid-19.

D'altra banda, el consistori tam-
bé reitera les mesures seguretat i 
de prevenció que cal complir. És 
obligatori l’ús de la mascareta en 
tot el recinte; s’obriran  les  portes  
d’accés  una hora  abans  de  l’inici  

de  l’activitat; si se surt del recin-
te festiu no es podrà tornar a en-
trar; no es permet entrar begudes, 
ampolles ni objectes perillosos; hi  
haurà  servei  de  bar  a  l’aparca-
ment  del  camp  de  futbol; mante-
nir la  distància  de  seguretat  d’1,5  
metres amb les altres persones; 
no moure les cadires dels llocs on 
s’han situat; i sortir pels llocs in-
dicats respectant la distància de 
seguretat.  

Reserva d'entrades 
als espectacles 
amb aforament

ACTUACIONS   SÓN GRATUÏTES, PERÒ CAL ADQUIRIR-LES AL WEB

■ Un nou any, l'Ajuntament aposta per 
disposar d'un punt lila. Qualsevol per-
sona que pateixi una agressió sexual 
podrà rebre l’ajuda necessària. Caldrà 
adreçar-se al Punt Lila i LGTBI+, a l’or-
ganització, al servei de seguretat o al 
servei sanitari. L’agressor serà advertit 
i, si escau, expulsat del recinte. Els con-
tactes per demanar un suport són:  667 
992 353 el Punt LGTBI+; 93 573 73 00 
per a assistència a les víctimes; 93 573 
79 79 Policia Local durant la festa major; i 
també poden adreçar-se a Drets Socials 
en horari d'oficina.

NO HI FALTARÀ
EL PUNT LILA
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES
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AL TEU COSTAT

ANYS

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

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

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

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

CONSULTA GRATUÏTA

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

www.dranuriagisbert.es 
consulta@dranuriagisbert.es

MÀSTER EN
MEDICINA ESTÈTICA

MÀSTER EN
MEDICINA INTEGRATIVA

CENTRES MÈDICS
AUTORITZATS PER

Tens COVID persistent?
 Cansament, fatiga? No dorms bé?
 Dolors musculars? Mal de cap?
 Alteracions digestives? Falta d’aire?
 Oblides paraules? Mala concentració?
 Estàs més nerviós? Més trist?

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.
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Carrer Raval, nº 2 - Parets del Vallès 

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

a 20.30 h Dissabtes visites concertades 

681 25 48 27

Finques Jover és una immobiliària 
especialitzada en el sector, actualment 

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

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

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

no hagi de preocupar-se per res.  

Fem els seus somnis realitat!

Gerard Merino, autor del cartell festiu

El paretà Gerard Merino, veí de l'Eixample, 
ha estat el guanyador del concurs del cartell 
de la festa major d'enguany. Estudiant dels 
cicles superiors d'il·lustració i de disseny 
gràfic, aquest ha estat el tercer any que s'hi 
presenta, concretament, hi va presentar 
dues propostes diferents, i per fi aquest ha 

estat l'any que n'ha sortit vencedor.
El cartell guanyador l'ha volgut farcir "de 

perspectives i de contorns de les silue-

tes, volia combinar els colors, jugar amb 

el buit amb diverses figures i que esti-

gués combinat amb la tipografia".
Pel que fa a les figures que hi apareixen, 

"volia destacar el ritual que fan els dia-

bles i que tot envoltés la Pedra del Dia-

ble, que hi és al centre". A més, hi ha posat 
la torre de l'església de Sant Esteve de Pa-
rets, de la plaça de la Vila, amb uns focs arti-
ficials "que representen la festa".

Merino assegura estar "content" per ha-

ver guanyat i "perquè quan surti al carrer 

a la festa major el veuré a tot arreu". El 
jove paretà assegura que es va treballar bé 
els dos cartells, "els feia amb la intenció 

de poder guanyar" i hi afegeix: "Aquesta 

vegada em volia prendre seriosament el 

concurs".  

g.m.

GERARD MERINO  L'il·lustrador paretà va ser-ne el guanyador del concurs

s.c.

A CAN RAJOLER  Els cartells participants es van exposar

g.m.

EL CARTELL DE LA FESTA  

Torna el tobogan aquàtic 

inflable al carrer Monistrol
El tobogan aquàtic inflable, 
l'Splash Slide, tornarà un any més 
a engrescar, remullar i divertir la 
canalla. Serà amb dues sessions, el 
dissabte 24 i el dilluns 26 de juli-
ol, totes dues al carrer Monistrol a 
partir de les 11 h.

Per participar-hi cal portar to-
vallola i roba de bany, així com 

xancletes tancades o mitjons d’ús 
exclusiu per a l’atracció. Aquesta 
ha estat una de les tres activitats 
més demanades per l'alumnat de 
tercer de primària de les escoles 
paretanes en les visites institucio-
nals que van rebre.

Una altra activitat pensada per 
als infants serà una nova edició 

de l'Atrapa la bandera, a càrrec 
de l'entitat local Associació Lúdi-
co-Educativa Rodola. És una gim-
cana familiar per participar-hi per 
equips. Serà el dissabte 24 de juliol 
a les 19 h al parc de la Linera i les 
inscripcions s'han de fer enviant 
un correu electrònic a rodola.fes-
tamajor@gmail.com.  

ACTIVITATS PER ALS MÉS PETITS  SERAN ELS DIES 24 I 26 DE JULIOL I CALDRÀ PORTAR ROBA DE BANY

L'ANY PASSAT  Va ser una de les activitats que es van fer al Sintonitza't

arxiu / silvia ferran / aj. parets

FESTA MAJOR GEGANT 2021. JULIOL DE FESTA A PARETS
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  SERVEIS INFORMÀTICS
  ORDINADORS I COMPONENTS
  SERVEI TÈCNIC
  XARXES i COMUNICACIONS CABLADES O INALÀMBRIQUES
  INTERNET
  VIDEOCÀMERES IP AMB GRAVACIÓ CONTINUA O AUTOMATITZADA
  FINANÇAMENT A MIDA AMB RÈNTING EVOLUTIU

Carrer Bruc, 18 
08150 Parets del Vallès (Bcn) 

T. 93 573 79 43

www.registregrafic.com
registre@registregrafic.com

LA SOLUCIÓ ALS TEUS PROBLEMES INFORMÀTICS · SERVEI A PARTICULARS I A EMPRESA 

ATENCIÓ PROFESSIONAL PERSONALITZADA
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Oques Grasses, Lildami i Ebri Knight, els 
plats forts de la festa major d'enguany

PARETS. Els concerts per al públic 

jove tornaran a ser un dels plats 

forts de la festa major, els quals 

enguany es traslladaran de la 

Linera a l'aparcament del camp 

de futbol per garantir les mesures 

de seguretat per la Covid. Així, per 

obrir boca, els paretans i les pare-

tanes donaran el tret de sortida a 

la rauxa aquest dissabte, 10 de ju-

Els paretans tenen el 23 de juliol una cita amb el tribut a Queen i les versions de les millors hits de Supertram 
oques grasses

OQUES GRASSES  Dissabte 10 de juliol (22 h), a l'aparcament camp de futbol

ebri knight

EBRI KNIGHT El grup maresmenc actuarà diumenge 25 de juliol a les 00.30 h

lildami

LILDAMI Diumenge 18, a les 00.30h 

Tampoc fallaran a la gresca paretana d'enguany les ja tradicionals actuacions 

musicals de grans orquestres del país com La Principal de la Bisbal, que oferirà 

un concert (20.30 h) i ball (23.30 h) per a tots els públics, dissabte 24 de juliol. 

Mentre que el punt final de la festa major 2021 anirà a càrrec de l'orquestra Ma-

ravella, amb el popular concert (20.30 h) i el ball de fi de festa (23.30 h), previst 

pel pròxim 26 de juliol. 

CONCERT I BALL AMB LA 

PRINCIPAL DE LA BISBAL 

I LA MARAVELLA

TRADICIONS DUES DE LES ORQUESTRES MÉS POPULARS DEL PAÍS TORNEN A L'ESCENARI PARETÀ

maravella

liol, amb Oques Grasses. El conjunt 

osonenc, el qual es va convertir en 

un dels grups catalans més escol-

tats de la seva generació gràcies a 

l'èxit de cançons com In The Night, 

arriba amb nou disc sota el braç, A 

tope amb la vida. El concert es farà 

a les 22 h. 

Qui també actuarà aquesta festa 

major al municipi serà Damià Ro-

dríguez, més conegut amb el nom 

de Lildami. El jove cantant de trap 

de Terrassa, qui acaba de publicar 

nou videoclip amb La Casa Azul, de 

la cançó Tot, del seu segon disc - Vi-

atge en espiral -, actuarà a l'esce-

nari de l'aparcament del camp de 

futbol, diumenge 18 de juliol, a les 

00.30h. 

Mentre que el grup encarregat 

de clausurar les actuacions per al 

jovent del poble serà Ebri Knight. 

La banda de folk-rock d'Argen-

tona, a la comarca del Maresme, 

aterrarà a Parets després de set-

manes de gira arreu del territori 

català i de publicar fa uns mesos 

Carrer, el seu cinquè treball pro-

duït per Mark Dasousa. El concert 

està previst pel diumenge 25 de 

juliol a les 00.30h.

Per a nostàlgics
A banda d'aquestes actuacions, 

l'Ajuntament de Parets n'ha orga-

nitzat d'altres per arribar així a tots 

els públics. Divendres 23 de juliol 

serà la nit dels melòmans, amb els 

Greatest hits de Supertram (22.00 

h) a càrrec de The Logical Group i a 

les 00.30 h, amb el Tribut a Queen 

a càrrec de Momo.  

Homenatge als artistes 
locals durant la gresca
PARETS. Com a novetat d'enguany, 

el municipi ha volgut retre home-

natge als i les artistes locals. Així, 

en el programa de la festa major 

2021 ha destinat dos dies per a les 

actuacions musicals i de dansa on 

els protagonistes seran veïns i veï-

nes de Parets. 

Els dies reservats per a aquestes 

actuacions són el 17 i 18 de juliol 

i l'escenari serà l'aparcament del 

camp de futbol. El Dia de la dansa 

de Parets se celebrarà dissabte 

17 de juliol i començarà amb les 

versions de k-pop i pop internaci-

onal de la Xènia Martínez Pavón, a 

aquesta actuació la seguirà la d'In-

fusió Flamenca (22.30 h) i l'espec-

tacle de dansa contemporània To-

tes, a càrrec de la Jove Companyia 

PROdansa (23.30 h).

Mentre que el Dia de la música 

de Parets tindrà lloc el diumenge 

18 de juliol a partir de les 20:30 h.  

El primer en pujar a l'escenari de 

l'aparcament del camp de futbol 

serà Joan Liñao a ritme de soul,  

el seguirà el pop metafísic de Nil 

Nadal (21.15 h); la música  pop de 

Nerea (22. 00 h); el funcky-soul de 

Friday Mood (22:45 h) i l'actuació 

de Yanesey Stage Band, una com-

binació de soul i R&B (23.30h). La 

cirereta del pastís a la cita amb els 

artistes locals la posarà Lildami, 

tancant a ritme de trup la jornada  

de concerts.  

Festival

Una altra de les apostes locals per 

aquests dies és el Music Truck Fest, 

un projecte de dues germanes ado-

lescents paretanes, la Noa i la Lena 

Briceño, per portar els escenaris als 

carrers. Aquesta segona edició tindrà 

lloc a l'Eixample, el diumenge 25 de 

juliol, a les 12h.

TORNA ALS CARRERS 
DE PARETS EL
MUSIC TRUCK FEST

FESTA MAJOR GEGANT 2021. JULIOL DE FESTA A PARETS
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PARETS. El Parc de la Linera dei-

xarà de ser l'escenari principal de 

la Nit del Teatre, que enguany es 

descentralitza i es distribueix en 

dues jornades diferents per evitar 

aglomeracions de gent a un ma-

teix punt. Així, en aquesta edició 

atípica, els muntatges de les com-

panyies i produccions convidades, 

un total de nou, es podran veure a 

l'Escola Pau Vila, el Sot d'en Barri-

ques, la plaça Dr. Trueta, Can But-

josa i el Parc de la Linera. 

La Nit del Teatre aixecarà el teló 

el diumenge 18 de juliol amb qua-

tre espectacles, que començaran a 

les 19 h. Una de les propostes des-

tades d'aquesta primera jornada 

serà tot un clàssic dels espectales 

familiars que es podrà veure a l'Es-

cola Pau Vila. Teatre Mòbil i Marcel 

Gros apleguen els tres fundadors 

de la companyia, Atilà Puig, Jordi 

Girabal i Marcel Gros, i els tornen 

Una Nit del Teatre 
descentralitzada 
i en dos jornades

ESPORTS  LA CITA ESPORTIVA SERÀ DISSABTE 24 DE JULIOL A L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ

Els espectacles seran les tardes del 18 i el 

25 de juliol a diferents punts del municipi

Un racó per a les 
famílies més cinèfiles

PARETS. L'aparcament del camp de futbol serà també l'espai per passar 

una bona estona visionant cinema familiar. Hi haurà dues cites i totes 

dues seran a les 22 h. La primera proposta per als cinèfils serà aquest 

divendres, amb una proposta de la factoria Disney estrenada el passat 

mes de març: Raya i l'últim drac, un film que ens apropa a les antigues 

cultures i pobles del sud-est asiàtic. El divendres 16 de juliol serà el torn 

de l'acció i la fantasia de Wonder Woman 1984, de la Warner Bros, estre-

nada a finals del 2020 i dirigida per Patty Jenkins.

h.gallardo / aj. parets

MENUDES La cursa aplega atletes de totes les edats, des de prebenjamins fins a adults

eli guasch

REMEMBER SHOW Els fundadors de la veterana companyia Teatre Mòbil, junts a l'escenari 30 anys després

PARETS. Si hi ha una activitat espor-

tiva consolidada durant la progra-

mació de la festa major és la Milla 

Urbana, que cada any organitza el 

Club Atletisme Parets i que aquest 

2021 arriba a la seva 13a edició. 

Enguany, la cita atlètica està pre-

vista per al dissabte 24 de juliol a 

les 19 h. Els participants sortiran 

de l'avinguda Francesc Macià fa-

ran un recorregut pel nucli urbà 

de Parets. Com sempre hi haurà 

categories per a totes les edats, 

des de prebenjamins a adults. De 

ben segur que tampoc hi faltaran 

els corredors disfressats. 

La Milla 

Urbana del Club 

Atletisme arriba 

a la 13a edició 

RAYA I L'ÚLTIM DRAC 9 de juliol WONDER WOMAN 1984 16 de juliol

a pujar dalt d'un escenari plegats 

30 anys després amb el muntatge 

Remember Show, un homenatge a 

l'ofici de clown, en què també s'hi 

barregen música, màgia i malabars. 

El circ i l'humor també tindran 

cabuda en la primera nit amb la 

proposta Here we go!, de Guga & 

Silvia, un espectacle on es podran 

veure acròbates, equilibristes i 

trapezistes. Hi haurà doble sessió  

al Sot d'en Barriques, on es podrà 

veure a les 19 h i a les 20.15 h.

L'humor gestual i la màgia vin-

dran de la mà de Txema Muñoz, 

que presentarà el seu espectacle 

Txema, the postcard a Can Butjosa.

La plaça Dr. Trueta serà l'escenari 

de Ritme de carrer, un muntatge de 

percussió corporal, claqué i dansa a 

càrrec de La Banda, Street Groove.

La segona de les nits de repre-

sentacions escèniques serà el 

diumenge 25 de juliol, quan el 

Parc de la Linera concentrarà tres 

propostes participatives amb jocs 

i tallers. Seran Colors de Monstre, 

de Tombs Creatius, Animàlia, amb 

Sàndal Produccions i el taller Re-

fresca't, amb Le Caramel.

Per tancar la programació es-

cènica, el Sot d'en Barriques aco-

llirà l'espectacle de circ i ritme de 

carrer Absurd, de la companyia 

Circ Vermut, i l'Escola Pau Vila la 

proposta de la companyia El Re-

plà, Dia de Festa Major, un musical 

trepidant i esbojarrat amb una co-

lla de personatges preparats per 

celebrar la gresca del seu poble.  

circ vermut

ABSURD  Un muntatge de Circ Vermut que es podrà veure el 25 de juliol 
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