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CRISI DE LA COVID-19

Incertesa i canvis en la 
reobertura del comerç
Les mesures de protecció condicionen la fase 0 al Baix Vallès

BAIX VALLÈS. Dilluns, es posava en 

marxa la fase zero de la desesca-

lada que permetia que els locals i 

les botigues de serveis professio-

nals de fins a 400 metres quadrats 

poguessin obrir les seves portes, 

després de gairebé dos mesos 

aturats com a conseqüència de 

la crisi sanitària del coronavirus. 

Una reobertura, però, supeditada 

a estrictes mesures de seguretat, 

amb cita prèvia i atenent un únic 

client per treballador. A més de 

reservar un torn només per a la 

gent gran, coincidint aquest amb 

la franja corresponent en què sur-

ten al carrer.

Aquestes mesures, sobretot les 

relacionades amb la seguretat per 

tal de prevenir els possibles con-

tagis de la Covid-19, han estat les 

PRIMERS CLIENTS  La Llibreria l'Illa iniciava la fase 0 amb la recollida de les primeres comandesTISORA EN MÀ La Barberia de Juanjo, de Parets, aixecava la persiana dilluns amb totes les hores reservades

A banda d'aquestes mesures, la 

barberia dedica uns minuts entre 

client i client per desinfectar i ha 

canviat la forma d'accés:"Ara en-

tren per darrere i surten per 

l'entrada, així només segueixen 

una ruta i no es mouen pel lo-

cal", comenta el propietari. Amb 

tot, no els ha calgut fer canvis en 

la distribució, ja que les distànci-

es entre butaca i butaca eren les 

adequades.

El que sí que els ha creat algun 

maldecap ha estat, poder aten-

dre els infants, ja que aquests no 

poden estar acompanyats per un 

adult durant el servei. També està 

sent un problema la falta de ma-

terial: "Nosaltres ja utilitzàvem 

tovalloles d'un sol ús abans de 

la pandèmia, però ara ens tro-

bem que costa trobar-ne i a més 

els preus s'han disparat", diu 

Atencia, una situació que també 

viuen amb altres productes com 

l'hidrogel i els guants.

Amb tot, el propietari de la Bar-

beria de Juanjo, el qual va haver 

d'aplicar un Expedient de Regula-

ció Temporal d'Ocupació (ERTO) 

PERRUQUERIES I CENTRES D'ESTÈTICA 
DEMANEN PROTOCOLS DE SEGURETAT
n Davant la fase 0 de la desescalada, iniciada aquest dilluns –que ha permès 
l’obertura de petits locals amb cita prèvia per a l'atenció individual de clients, com 
per exemple les perruqueries i els centres d’estètica– els gremis de Perruqueria del 
Vallès i d’Estètica de Catalunya, coordinades per la Unió Empresarial Intersectorial 
(UEI), han demanat “molta prudència” als seus establiments associats, uns 500. 
"Són feines amb un risc de contagi molt alt", diu Susana Berenguel, secretària 
general de la Unió de Perruqueria i Estètica del Vallès Oriental,  qui assegura que 
“el primer és la salut”. Davant d’això, la UEI ha demanat a la Generalitat un protocol 
oficial de prevenció i seguretat específic per a aquests sectors. Malgrat aquesta 
petició, la Generalitat ha indicat que han de ser les mútues i els centres de prevenció 
de riscos els que elaborin els plans específics per a cada establiment. 

tots els clients s'han de desinfec-

tar les mans tan bon punt entren 

al local i han de portar mascareta, 

la qual duen posada fins i tot men-

tre els tallen els cabells. L'únic 

moment en què se la poden treure 

és si els afaiten la barba, un servei 

que es fa en una butaca especial  i 

en aquest cas és el barber qui es 

col·loca una pantalla de protecció. 

A més, els treballadors tam-

bé duen mascareta i guants per 

treballar, mesures que preveuen 

seguir adoptant, fins i tot quan el 

virus hagi desaparegut: "A par-

tir d'ara seguirem treballant 

amb guants i ens rentarem les 

mans amb hidrogel entre client 

i client, creiem que és una bona 

mesura", explica el Juanjo Aten-

cia, el propietari de la barberia.

150
SÓN LES PANTALLES PROTECTORES 
QUE #CUIDEMNOSMONTORNES,
xarxa de voluntaris del municipi, ha 
confeccionat i que l'Ajuntament de 
Montornès ha distribuit entre els 
establiments de la localitat en la fase 
0. També s'ha posat a disposició del 
comerç un servei d'assessorament 
per a la reobertura que presten 
els departaments municipals 
d'Ocupació, Promoció Econòmica i 
Comerç (OPEC) i de Salut Pública. 

que més canvis han generat en 

els establiments del Baix Vallès. 

A la Barberia de Juanjo, a Parets, 

víctor león anna mir
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 La Llibreria l'Illa iniciava la fase 0 amb la recollida de les primeres comandes AMB LÍMITS Calçats Subirà, de Martorelles, obria portes a mig gas reforçant les mesures de seguretat

als seus treballadors, es mostra 

optimista amb la reobertura: 

"Crec que aquesta aturada no 

ens afectarà massa l'any", expli-

ca i assegura que, fins i tot, ha con-

tractat un nou barber. I és que per 

aquesta setmana ja tenien totes 

les hores reservades des d'abans 

d'obrir dilluns.

A la Llibreria l'Illa, a Mollet, aques-

ta aturada, en canvi, els ha deixat to-

cats: "No crec que puguem recu-

perar l'any", explica Carles Peña, el 

seu propietari.  I és que tot i que han 

aconseguit incrementar les vendes 

online, segons afirma Peña, "no ha 

sigut un Sant Jordi normal", una 

de les facturacions més importants 

de l'any pels llibreters.

 El tancament com a conseqüèn-

cia del coronavirus ha fet que la lli-

breria hagi hagut de presentar un 

ERTO i que aquest dilluns, per la 

reobertura, només pogués tornar a 

la feina el seu propietari. Una reac-

tivació del negoci que els ha gene-

rat molts dubtes "no hi ha hagut 

unes directrius clares", explica 

Peña, tot assegurant que les me-

sures que han pres, han estat "per 

sentit comú". 

La llibreria molletana, que man-

té el seu horari habitual, només 

deixa entrar una persona a l'esta-

bliment, proporciona hidrogel per 

desinfectar-se a tots els clients, 

els quals no poden consultar ells 

mateixos les propostes literàries, 

sinó que és el mateix llibreter el 

que els mostra els llibres. Aques-

ta atenció es fa amb cita prèvia, 

la qual aquests primers dies de 

reobertura ha tingut certa afluèn-

cia i algunes cues a l'entrada: "La 

gent sobretot ha vingut a reco-

llir els llibres que ens havien 

encarregat telemàticament".

Un altre dels establiments que 

ha decidit obrir portes aquesta 

primera setmana de la fase 0 ha 

estat Calçats Subirà de Martore-

lles. Una reobertura que han fet 

a mig gas: "Obro només a les 

tardes i amb cita prèvia, fins di-

lluns no farem horari normal", 

explica la seva propietària, la Mar-

ta Subirà. I és que segons Subirà, 

"encara tenim dubtes, hi ha 

hagut molta desinformació", la 

qual cosa assegura els ha generat 

estrès: "Tothom anem una mica 

amb por. Això és molt estres-

sant, tant per al client com per 

a nosaltres". 

En aquest comerç, les mesures 

s'intensifiquen, a banda de dis-

BAIX VALLÈS. Els municipis baixva-

llesans han incrementat la vigi-

lància i l'acompanyament de la 

reactivació de l'activitat comercial 

durant els primers dies de la fase 0 

de la desescalada. 

A Mollet, el seguiment policial 

es realitza dintre dels mateixos 

controls que s'han dut a terme des 

del primer dia del confinament, 

tant a les zones de vianants com a 

les zones comercials, però amb la 

diferència que s'ha incrementat 

la presència policial a causa de la 

reobertura de nous establiments.  

Els agents s'encarreguen  de com-

provar que es compleixen les 

mesures de distanciament i d'un 

client per treballador. A més de no 

consumir a dins dels establiments. 

A Parets, la prioritat dels agents 

de la Policia Local és informar, 

conjuntament amb els voluntaris 

de Protecció Civil. Amb tot, segons 

Joan Pérez, l'inspector en cap de la 

Policia Local de Parets, "el com-

portament de la ciutadania en 

general està sent bastant bo", 

tot i que "cada vegada la gent 

està més confosa". Segons Pérez, 

el més complicat és poder con-

trolar la franja en què surten les 

persones d'entre 14 i 70 anys, pel 

gran volum de gent que surt al car-

rer. Durant aquests dies els agents 

han interposat algunes denúncies, 

principalment per reiteracions.

A Montornès, l'Ajuntament ha 

centrat tot el seu suport al comerç 

en la reobertura a través dels 

departaments de Salut Pública i 

d'Ocupació, Promoció Econòmica 

i Comerç, l'OPEC. 

Des de finals de la setmana pas-

sada, l'OPEC ha atès un volum im-

portant de consultes relacionades 

amb el material i les mesures de 

protecció, no només de perru-

queries i de centres d'estètica sinó 

també d'altres establiments com 

ara bars. També hi ha hagut con-

sultes sobre la propera reobertura 

de bars i restaurants. Una altra de 

les demandes  que s'ha anat repe-

tint han estat les que tenen a veu-

re amb els ajuts i subvencions al 

comerç per part de la Generalitat. 

Tot i que la Policia Local no ha fet 

cap actuació específica per aques-

ta reobertura, el grup d'informa-

dors s'ha centrat en la ciutadania 

per fer més segura la sortida al car-

rer en les franges horàries.

A Sant Fost, la Policia Local ha 

fet patrulles i ha visitat comerços i 

locals que han obert les seves por-

tes per assegurar que complien la 

normativa. També s'ha informat 

la població i s'han fet controls 

preventius de franges horàries de 

sortida als espais públics i s'han vi-

gilat camins i pistes forestals.

Mentre que a Martorelles, la po-

licia està fent una vigilància més 

exhaustiva de la zona centre du-

rant l'horari d'obertura comercial: 

"Els agents visiten els comerços 

que comencen a obrir aquesta 

setmana per a informar de les 

mesures de seguretat i posar-se 

a la seva disposició" explica el re-

gidor de Convivència i Seguretat, 

Roger Parera. El consistori també 

està repartint mascaretes als co-

merços i actua a les zones d'aflu-

ència de persones passejant.   a.M.

Increment de la 
vigilància policial 
a l'inici de la fase 0

SEGURETAT TAMBÉ S'HA ASSESSORAT ALS COMERCIANTS

pensar gel hidrològic als clients, 

atendre'ls d'un en un a dins l'es-

tabliment i desinfectar tot el que 

ha pogut entrar en contacte amb 

ells, els ofereixen bosses per pro-

tegir-se els peus si aquests volen 

emprovar-se unes sabates i dei-

xen en aïllament (48 hores) tant 

el calçat com la roba que ha estat 

tocada i emprovada. 

Per a la propietària de Calçats 

Subirà, "tornar a la normalitat 

d'abans serà difícil", tot i que 

espera que amb el temps es pugui 

aconseguir.   anna Mir  

a Donar cita prèvia (serveis) 

a Gel hidrològic a l'entrada

a Distància mínima de 2 m i si hi ha 

          elements de protecció d'1 m

a Un client per treballador/a

a Desinfectar emprovadors   

          després de cada ús

a Si és autoservei, el client no pot 

          anar a buscar els productes

a Horari preferent per a gent gran: 

          de 10 a 12 h i de 19 a 20 h

a Netejar i desinfectar 2 cops/dia 

aRentar la roba del personal cada 

         dia a entre 60 i 90 graus

anna mir anna mir

REQUISITS PER OBRIR
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MARTORELLES.  "Jo he pogut amb 
el bicho. Moltes gràcies a tot-
hom. A mi no m'agafes més". 
Amb aquestes frases escrites a la 
seva samarreta, el martorellesenc 
José Luis Rodríguez abandonava 
l'Hospital de Mollet a finals d'abril 
després d'haver estat ingressat 
més d'un mes a causa del coronavi-
rus. Ho feia fotografiant-se amb les 
infermeres de la planta, per a qui 
només té paraules d'agraïment.

A principis de març, Rodríguez 
va participar en un congrés de sal-
sa a Lloret de Mar: "Hi havia gent 
d'Itàlia, de França, dels Països 
Baixos. Érem moltíssima gent". 
Tenint en compte que va sentir els 
primers símptomes una setmana 
i mitja després de tornar del con-
grés, Rodríguez està convençut 
que es va contagiar allà.

Va començar a tenir dolors cer-
vicals. No era res que, en altres 
ocasions, no ho hagués alleujat 
amb una pastilla. En aquest cas, 
però, els dolors van ser cada dia 
més intensos fins que, el divendres 
20 de març, va decidir anar a l'am-
bulatori de Sant Fost. "Allà em 
van enviar d'urgència a l'Hospi-
tal de Mollet i de matinada em 
van ingressar", recorda Rodrí-

"Vaig estar vuit dies en coma; el que he 
hagut de passar no li desitjo a ningú"

EL MARTORELLESENC JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ESTÀ A LA RECTA FINAL DE LA SEVA RECUPERACIÓ, DESPRÉS DE PATIR LA COVID-19 I ESTAR INGRESSAT DES DEL 21 DE MARÇ

LA REGIÓ SANITÀRIA METROPOLITANA NORD ES TROBA EN RISC MODERAT DE REBROT DE LA PANDÈMIA ES PREVEU RECUPERAR L'ATENCIÓ AL PART LA SETMANA VINENT

j.l.r.

A L'HOSPITAL DE MOLLET  Rodríguez es va acomiadar així de les infermeres

BAIX VALLÈS. El Vallès Oriental 
no entrarà dilluns 11 de maig en 
la fase 1 de desconfinament. Així 
ho confirmava la consellera de 
Salut, Alba Vergés, dimarts quan 
anunciava que la Regió Sanitària 
Nord, a la qual pertany el Vallès 
Oriental, es troba en risc moderat 
de rebrot i que, per aquest motiu, 
encara haurà d'esperar uns dies 
al desconfinament.

La consellera explicava que 
s'han organitzat les regions sanità-
ries catalanes en tres grups en fun-
ció del risc de rebrot de la pandè-
mia: alt, en el qual estaria la regió 
de Barcelona ciutat; moderat, amb 
les regions sanitàries metropolita-
nes, la Catalunya Central, Girona 
i Lleida; i baix, amb les Terres de 

l'Ebre, Tarragona i  Alt Pirineu. Se-
ran només aquestes amb risc baix 
les que dilluns vinent entraran en 
fase 1 de desconfinament.

Salut ha definit el grau de risc 
en funció de dos indicadors: la in-
cidència de casos en els últims 14 
dies i la taxa de transmissió. En 
aquest sentit, el Vallès Oriental 
haurà d'esperar uns dies més per 
"observar l'evolució del virus i 
consolidar la tendència a la bai-
xa", deia Vergés. La consellera tam-
bé apuntava la necessitat de deixar 
passar uns quants dies per "enfor-
tir la relació amb els municipis, 
sobretot aquells més grans" per 
tal de preparar i coordinar el des-
confinament. "Hem de comptar 
amb els ajuntaments perquè són 

MOLLET. L’etapa d’estabilitat a 
l'Hospital s’ha mantingut al llarg 
d’aquesta setmana amb una lleu-
gera davallada d'ingressos res-
pecte a la setmana anterior. Con-
cretament, aquest dijous hi havia 
ingressades 39 persones amb Co-
vid-19 i només s'ha comptabilitzat 
una defunció en els darrers set 
dies, una xifra que en total arriba a 
les 88 morts. Les altes acumulades 
sumen quasi 490 persones. 

D'altra banda, actualment no-
més un 25% dels llits d'hospitalit-
zació del centre dels Pinetons està 
ocupat per pacients amb la Co-
vid-19 i s’han pogut concentrar en 
una única unitat d’hospitalització. 
En el cas de l'UCI, l'ocupació ac-
tual és del 20%, també més baixa 
que la setmana passada, i per tant 
"està estable i amb capacitat per 

atendre a més pacients".
L’inici de la reprogramació d’al-

gunes consultes externes, gabinets 
i cirurgies ambulatòries també s’ha 
mantingut i s’ha augmentat pro-
gressivament al llarg d’aquesta set-
mana. S’ha prioritzat l’atenció a pa-
cients preferents o urgents i que no 
tinguessin símptomes ni contacte 
estret amb cap persona contagiada.
D'altra banda, l'Hospital preveu 
reprendre l'atenció al part, que es 
va derivar fa unes setmanes a Mú-
tua Granollers, a partir de la set-
mana vinent

Per assegurar aquesta desesca-
lada amb seguretat, l’Hospital ha 
posat en marxa diferents controls 
d’accés via telefònica i presencial. 
Tampoc es permetrà de moment 
l’accés d’acompanyants si no és 
absolutament imprescindible. i 

Salut retarda la fase 1 
del desconfinament a 
la zona del Baix Vallès

L'Hospital manté la 
davallada d'ingressos

guez, qui apunta que la seva dona 
va ingressar el mateix dia, amb ell, 
i va tornar cap a casa als dos dies 
diagnosticada amb bronquitis. Des 
del 21 de març, la travessia no ha 
estat curta ni fàcil. "En un dia vaig 
passar de planta a semicrítics, 
cada dia estava pitjor. Fins i tot 
li vaig arribar a dir, plorant, al 
cap de planta: 'Intuba'm, si us 

plau, no puc més amb aquest 
dolor'".

De l'Hospital molletà el van deri-
var al Joan XXIII de Tarragona, 
perquè "les UCI dels hospitals de 
l'entorn estaven totes plenes". 
El seu estat no millorava. "Vaig 
estar vuit dies en coma", explica 
emocionat. També va patir insufi-
ciència renal. Els seus ronyons van 

passar a funcionar només al 4%. És 
per això que va haver de fer diàlisi.

El 13 d'abril finalment va tornar 
a l'Hospital de Mollet i "bevent 
tres litres d'aigua al dia els ro-
nyons ja em funcionen a més 
del 35%", assegura. L'estabilitat 
era cada cop més a prop. Després 
de dues setmanes a Mollet, van 
enviar Rodríguez a l'hotel B&B de 

Granollers per acabar de recupe-
rar-se. Aquesta setmana ja li han 
fet la quarta prova de la Covid-19 
i, finalment, ha donat negatiu. En 
les pròximes hores podrà tornar a 
casa, a Martorelles, amb la família.

Pel que fa a la seva estada a 
l'hotel, assegura que l'ambient és 
molt més tranquil: "Els metges i 
infermers vénen de tan en tant, 
em prenen el pols o em punxen, 
però no hi ha el mateix estrès 
que a l'hospital. A l'hospital es-
tàs compartint habitació i vénen 
les infermeres molt més sovint".

Crida a la responsabilitat
D'altra banda, Rodríguez aprofita 
per fer una crida a la responsabi-
litat de la ciutadania: "M'agrada-
ria demanar que la gent tingués 
més consciència, que això no 
és cap broma. Veig  imatges de 
gent al carrer sense mascareta 
i sense guardar distàncies. No 
ho entenc, ho passes molt mala-
ment. No li desitjo a ningú el que 
he hagut de passar jo". A més, hi 
afegeix: "Que pensin en els in-
fermers, que estan treballant 
en torns de dotze hores, i també 
tenen famílies".

Rodríguez clou parlant del per-
sonal sanitari: "Han tingut uns 
quants morts cada dia i han ha-
gut de decidir que mori una per-
sona gran per posar-li la màqui-
na a una persona més jove. Crec 
que els costarà sobreposar-se a 
tot això", opina.   Sergio carrillo

qui millor coneixen el territori 
i qui millor pot transmetre els 
veïns la necessitat de seguir sent 
solidaris", indicava Vergés.

La consellera apuntava que 
l'evolució de les dades s'haurà 
d'anar analitzant de manera dià-
ria i que la setmana vinent es farà 
una nova proposta de desconfina-
ment de regions sanitàries en fun-
ció de l'evolució dels indicadors. 
Amb tot, Vergés deia que, el fet 
que algunes regions no entrin en 
fase 1 el proper dilluns, no vol dir 
que hagin d'esperar 15 dies més 
per iniciar el desconfinament. i

1.041 
SÓN ELS CASOS POSITIUS AL BAIX 

VALLÈS REGISTRATS FINS DIJOUS 

Per municipis les dades són, de més 

a menys: Mollet (499), Parets (143), 

Sant Fost (125), Montornès (123), 

la Llagosta (68), Montmeló (51), 

Martorelles (29) i Santa Maria (3).
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SOCIETAT
Telèfon per demanar l'ajut de Treball

L'Ajuntament de Sant Fost ha habilitat un servei telefònic de 
dilluns a divendres de 10 a 13 h per ajudar el veïnat a sol·licitar 
la prestació de Treball a persones afectades econòmicament per 
la Covid-19. S'hi pot contactar al telèfon 660 903 273, on se'ls 
donarà indicacions per completar la sol·licitud de la prestació.

Mascaretes per als socis del Casal

El Casal de Mollet ha anunciat que lliurarà a 
cadascun dels seus socis una mascareta rentable 
i reutilitzable. El repartiment es podrà fer gràcies 
a la donació d'Albert Adami Rabasa. De moment, 
el Casal manté les seves portes tancades. 

MOLLET DEL VALLÈS. A imatge del 
popular Pla Marshall que va aju-
dar a la reconstrucció dels països 
europeus devastats per la Segona 
Guerra Mundial, moltes adminis-
tracions comencen a presentar 
els seus paquets de mesures per 
ajudar famílies i empreses a su-
perar la crisi provocada per la 
pandèmia de la Covid-19. Aquest 
dimarts, l'Ajuntament de Mollet 
ha presentat el Pla de protecció 
social, reactivació econòmica i im-
puls de l'ocupació, un document 
que recull una trentena d'accions 
d'ajuts directes i indirectes i que 
suposarà un impacte per a les 
arques municipals d'1,5 milions 
d'euros. La previsió municipal és 
que se'n puguin beneficiar més 
d’11.000 famílies i més de 1.000 
comerços i serveis de la ciutat. 
"Aquest paquet d'ajudes se 

suma als 200.000 euros extra-

ordinaris que l'Ajuntament ja 

ha destinat a ajudes durant les 

primeres setmanes de la crisi", 
explicava l'alcalde, Josep Monràs.

Tres eixos d'actuació
El pla, que s'ha elaborat amb pro-
postes tant del govern com de la 
resta de grups municipals, està 
estructurat en tres eixos: pro-
tecció de les persones, impuls al 
comerç i als serveis de la ciutat i 
foment de l'ocupació. El primer 
dels àmbits preveu un conjunt de 
mesures que tenen com a objectiu 
incrementar la liquiditat de les fa-
mílies, uns ajuts que, segons la re-
gidora d'Economia, Mireia Dioni-
sio, seran complementaris als que 
puguin rebre les famílies d'altres 
administracions. 

En concret, es plantegen ajudes 
directes a les famílies, en funció 
dels seus ingressos, d'entre 180 
euros (per a llars d'un o dos mem-
bres) i fins a 250 euros (amb més 
de dos membres), que s’hagin vist 
afectades econòmicament per la 
Covid-19. També s’incrementaran 

ACCIÓ MUNICIPAL  L'AJUNTAMENT PRESENTA UNA TRENTENA DE MESURES AMB AJUTS DIRECTES I INDIRECTES A FAMÍLIES I EMPRESES DE LA CIUTAT

Mollet engega un pla de protecció social 
i econòmica amb un impacte d'1,5 milions

PROTECCIÓ DE LES PERSONES
· Creació d’una oficina local d’informació i gestió de les ajudes municipals 
especials per la COVID-19
· Nova dotació a la partida econòmica i dels supòsits de subvenció d’IBI per 
ampliar el nombre de persones destinatàries d’aquesta ajuda municipal
· Nou pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs 
municipals, sense recàrrecs, per aquelles persones que ho necessitin
· Increment de la partida econòmica i els supòsits de la subvenció municipal pel 
pagament del lloguer, per ampliar el nombre de persones destinatàries
· Nova dotació a la partida econòmica destinada als ajuts pel pagament de
subministraments bàsics a les famílies aplicant nous recursos econòmics 
destinats a la partida de pobresa energètica
· Creació d’una nova ajuda directa a les famílies com un ingrés extra puntual per 
a les famílies afectades econòmicament per la crisi de la COVID-19
· Garantir al banc d’aliments de tots els recursos necessaris mitjançant 
l’adquisició dels aliments o mitjans materials que necessitin
· Nou increment de les ajudes d’emergència per a famílies
· Nova dotació econòmica per reforçar les beques menjador municipals
· Potenciar i garantir el programa de Servei d’atenció domiciliària, que cura a 
domicili tothom qui ho necessita
· No cobrament dels rebuts de taxes i preus públics per a la prestació de 
serveis, pels dies en que no s’han pogut prestar

IMPULS DEL COMERÇ I SERVEIS DE LA CIUTAT I REACTIVACIÓ ECONÒMICA
· Noves línies d’ajuts directes per a la reobertura comercial i de serveis a la ciutat
· Assessorar i ajudar amb plans individualitzats de retorn a l’activitat i informar 
al teixit empresarial de les mesures i protocols d’higiene i seguretat sanitària 
establerts per a cada sector d’activitat
· Treballar coordinadament amb les associacions de comerç i l’associació 
d’autònoms ADHEC un nou programa de dinamització del comerç local amb 
campanyes de promoció i fidelització comercial
· Eximir de la taxa d’ocupació de taules i cadires pel període d’inactivitat amb 
motiu del Reial Decret d’Estat d’alarma i també per a la resta de l’any 2020
· Eximir de la taxa de recollida de residus comercials pel període d’inactivitat 
amb motiu del Reial Decret d’Estat d’alarma i també per a la resta de l’any 2020
· Portar accions per augmentar la liquiditat de les empreses que donen servei a 
l’Ajuntament per protegir-ne tots els llocs de treball
· Suport a la innovació i la digitalització del comerç
· Creació d’un nou portal online del comerç local
· Impuls de la venda a domicili del Mercat Municipal i reducció de taxes en 
funció de si ha hagut o no disminució substancial de les vendes

FOMENT DE L’OCUPACIÓ
· Increment de la contracció de persones amb nous plans d’ocupació municipal
· Noves ajudes al sector empresarial per a la contractació de persones en atur
· Establiment de nous recursos de formació online mitjançant els serveis 
municipals d’ocupació
· Reformular el pla d’inversions municipals per a la realització d’inversions que
tinguin un major impacte amb l’ocupació i la generació de llocs de treball
· Impulsar amb el Consell Econòmic i Social, integrat per l’Ajuntament, sindicats 
i l’Agrupació d’Industrial del Baix Vallès, noves mesures dirigides a l’ajuda i 
reactivació del sector empresarial
· Posar en marxa un nou Portal de Polígons per promocionar i donar visibilitat a
l’oferta de naus i solars existents a la nostra ciutat
· Impuls i suport a iniciatives emprenedores i especialment aquelles basades en 
economia social i solidària, economia verda i activitats de l’àmbit de la salut
· Impulsar des dels àmbits supramunicipals (Àmbit B30, Eix C-17 i Vallès 
Oriental Avança) aliances amb el teixit industrial per concertar recursos a les
administracions superiors

MESURES DEL PLA DE RESCAT MUNICIPALEs crearà una oficina específica que gestionarà les peticions 
d'ajudes i subvencions dels afectats per la crisi de la Covid-19

els supòsits de subvenció d’IBI per 
ampliar el número de persones 
destinatàries d’aquesta ajuda mu-
nicipal i les ajudes al lloguer. En 
aquest cas, s’incrementen els su-
pòsits de la subvenció municipal 
pel pagament del lloguer passant 
de 100 a 150 euros d’ajuda tenint 
en compte només el criteri de ren-
da i traient el topall de l’edat, per 
ampliar el número de persones 
destinatàries. A més, s’establirà 
un nou supòsit per protegir a les 
persones que han estat afectades 
econòmicament per la Covid-19.

En l'àmbit de suport als comer-
ços i empreses, s’inclouen ajuts 
directes i subvencions per fomen-
tar la reactivació econòmica, en-
tre els quals un ajut de 200 euros 
al comerç i serveis locals si la seva 
activitat ha estat tancada durant 
l’Estat d’alarma, i de 100 euros 
si es tracta d’una activitat no sus-
pesa i no essencial que hagi vist 
reduït els seus ingressos en 50%. 
També s'eximirà els bars i res-
taurants amb terrassa de la taxa 
d’ocupació de taules i cadires, per 
la resta de l’any 2020, i de la taxa 
de recollida de residus comercials 
a tots els establiments també fins 
a finals d'aquest any.

Pel que fa al foment de l'ocupa-
ció, el govern local preveu aug-
mentar les contractacions d'atu-

rats a través de plans d'ocupació 
municipals i fomentar contracta-
cions en el sector privat per mitjà 
d'ajudes al sector empresarial.

Oficina per fer els tràmits
Per evitar burocràcia innecessà-
ria i agilitzar al màxim els tràmits 
dels ajuts, l'Ajuntament ha deci-
dit posar en marxa una oficina 
específica que canalitzi totes les 
peticions. "Hi haurà un telèfon 

i un espai web directe i estem 

mirant si també s'habilitarà al-

gun espai físic", indicava el segon 
tinent d'Alcaldia. 

Finançament del pla
El govern molletà ha calculat que 
les mesures plantejades suposaran 
un impacte d'1,5 milions d'euros 
en les arques municipals. D'una 
banda, aproximadament un milió 
correspondrà al no cobrament de 
taxes i tributs que l'Ajuntament 
tenia previst ingressar. "És una 
manera d'ajudar indirectament les 
famílies i els comerços perquè no 
hauran d'afrontar aquestes despe-
ses", deia Monràs.  D'altra banda, 
mig milió d'euros sortirà de diver-
ses partides del pressupost muni-
cipal, que es canalitzaran per mitjà 
d'una modificació de crèdit que es 
preveu aprovar en el ple que es 
farà aquest divendres.  l.ortiz

MONRÀS: "NO ENS PREOCUPA EL DÈFICIT, 
ARA EL DEUTE ÉS AMB ELS CIUTADANS"
n Davant el cost que suposarà el pla i la davallada d'ingressos que implicarà la 
crisi, l'alcalde Monràs feia un advertiment: "No ens preocupa el dèficit i ens en-
deutarem fins al que permeti la legalitat perquè ara el deute el tenim amb els 
ciutadans", apuntava l'alcalde, qui, amb tot, no preveu superar el 75% del deute 
de l'Ajuntament, que ara se situa en el 70%. Monràs també feia una dura crítica 
a la gestió que la Generalitat ha fet de la crisi envers els ajuntaments, que "hem 
hagut d'assumir actuacions que no eren de la nostra competència. Un dia 
haurem de fer un llistat de greuges", deia. Tant l'alcalde com Xavier Buzón, de 
Podem, destacaven la bona sintonia entre els dos socis de govern (PSC i Podem). 
"Hi ha hagut una gran cohesió", assegurava Monràs.
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MOLLET. Els Serveis Socials mu-

nicipals han constatat que la set-

mana passada les persones que 

es van adreçar als serveis socials i 

els usuaris que reben suport amb 

una ajuda d’aliments a través dels 

Bancs dels Aliments de Càritas i 

de la Creu Roja van augmentar un 

10%. També s'han incrementat 

les persones que reben suport a 

domicili, en aquest cas un 5%.

En aquest sentit, l'Ajuntament ha 

anunciat que pròximament es farà 

el repartiment de 328 targetes mo-

neder municipals per complemen-

tar l’ajut de menjador. A més, El 

Moll Petit, el restaurant del Centre 

de Serveis El Lledoner, que ofereix 

un servei d'àpats socials, reobre 

amb cita prèvia i menjar per empor-

tar. Donarà prioritat a les persones 

amb carnet municipal de jubilats 

i pensionistes mantenint el preu 

social d'abans de l’Estat d’Alarma. 

També farà entrega a domicili de 

menjar a aquelles persones que ho 

necessitin sense cost addicional. 

Creix un 10% les persones que demanen 
ajut als serveis socials molletans

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA  L'AJUNTAMENT REPARTIRÀ 328 TARGETES MONEDER MUNICIPALS  PER COMPLEMENTAR L'AJUT DE MENJADOR A FAMÍLIES VULNERABLES

BAIX VALLÈS. Des de la posada en 

funcionament del Pla Creu Roja 

Respon el passat mes de març per 

l’emergència del coronavirus, la 

Creu Roja a Mollet del Vallès-Baix 

Vallès ha atès 1.044 demandes i 

ha realitzat més de 1.500 inter-

vencions. La principal demanda 

que ha rebut l'entitat és de pro-

ductes de primera necessitat, com 

productes alimentaris, d'higiene 

i neteja de la llar, així com algun 

acompanyament o recollida de 

medicaments a les farmàcies de 

les persones de risc o gent gran. 

Més de la meitat de les demandes 

vénen de persones amb edats en-

tre els 31 i 65 anys.

El més d'un miler d'intervencions 

han estat coordinades amb les ad-

ministracions locals dels municipis 

de Mollet del Vallès, La Llagosta, 

Parets del Vallès, Santa Perpetua de 

Mogoda, Martorelles, Santa Maria 

de Martorelles i Sant Fost.

D'altra banda, des de l'inici de 

l'emergència, Creu Roja ha realit-

zat més de 1.214 trucades de se-

guiment als seus usuaris més vul-

nerables, per recordar les mesures 

de prevenció i pautes a seguir du-rant el con�inament, i detectar ne-
cessitats bàsiques. També han fet 

acompanyament social telefònic a 

persones en situació de sol·licitud, 

així com noves entregues d’ali-

ments i productes d’higiene bàsics 

a nuclis familiars, algunes de les 

quals s’han dut al domicili de les 

persones en situació de risc.

També tenen en marxa el pro-

grama Emplea Redes, per tal de 

facilitar la reincorporació al món 

laboral i donen suport al Sistema 

d’Emergències Mèdiques realit-

zant trasllats sanitaris.

L'entitat, que compta amb un 

equip de 72 persones entre volun-

tariat i personal tècnic, agraeix les 

aportacions econòmiques rebudes 

per part d’empreses i particulars. 

Les persones interessades a fer al-

guna aportació econòmica es poden 

adreçar al correu electrònic eduard.

cortes@creuroja.org o bé, trucant al 

935445356, de 10 h a 14 h.

Creu Roja atén 
més d'un miler de 
demandes de  
primera necessitat 
al Baix Vallès

Donació de sis tones de menjar per als bancs d'aliments
L'empresa molletana DM Group feia dimarts una donació de dos talons als responsables de Càritas Mollet i Creu 
Roja per a la compra de productes per abastir els bancs d'aliments que gestionen les entitats amb la col·laboració de 
l'Ajuntament. Els talons equivalen a sis tones d'aliments i el compromís entre l'empresa i les entitats és que la donació 
arribi a les 10 tones totals durant aquest 2020. A més DM Group i Càritas estudiaran la possibilitat de contractar algunes 
persones que no tignuin cap mena d'ingrés o ajut econòmic dins de l'estructura del grup d'empreses. Fa uns dies, la 
firma molletana ja feia donació de deu llits quirúrgics a l'Hospital de Mollet. L'acte de lliurament dels talons es va fer al 
menjador social de Càritas, amb la presència de l'apoderat de l'empresa Cristóbal Domínguez.

dm group

Més de la meitat de 
peticions són de persones

 amb edats compreses 
entre els 31 i el 65 anys
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Operatiu dels Mossos contra 
el tràfic de drogues a Mollet

MOLLET. Els Mossos d’Esquadra de 

la Unitat d’Investigació de la comis-

saria de Mollet del Vallès van dete-

nir el 22 d’abril, tres homes de 27, 

26 i 20 anys de nacionalitat mexica-

na i un home de 40 anys de naciona-

litat espanyola, com a presumptes 

autors d’un delicte de tràfic de dro-

gues i tinença il·lícita d’armes. 

Segons ha explicat la policia ca-

talana, a començaments del mes 

d’abril, agents dels mossos van de-

tectar una furgoneta que realitzava 

moviments sospitosos al polígon 

Can Magarola de Mollet del Vallès. 

Immediatament es va iniciar una 

investigació que va permetre, set-

manes després, enxampar dos dels 

membres d’un grup criminal quan 

entraven dins la nau on amagaven 

una plantació de marihuana. Quan 

els investigadors van irrompre 

dins la nau, van confirmar i des-

mantellar tota la infraestructura 

pel cultiu massiu de marihuana. El 

registre també va permetre inter-

venir 3,6 kg de marihuana, 175 g 

d’haixix i una bàscula.

Posteriorment, en una entrada 

i registre del domicili dels qua-

tre detinguts a la localitat de Lliçà 

d’Amunt, els agents van poder in-

tervenir prop de 2 kg de marihua-

na, 300 g d’haixix, dues bàscules, 

dues defenses elèctriques, una 

arma de foc real i una altra simula-

da, i més de 3.000 euros provinents 

de la venda de substàncies estupe-

faents, motiu pel qual es va detenir 

els quatre membres per un delicte 

de tràfic de drogues i un delicte de 

tinença il·lícita d’armes. També es 

van intervenir dos vehicles llogats 

a nom d’una societat falsa a través 

de la qual exercien la seva activitat 

il·lícita.

El dia 24 d’abril els detinguts, cap 

d’ells amb antecedents, van passar 

a disposició del jutjat de guàrdia de 

Mollet del Vallès qui va decretar lli-

bertat amb càrrecs per a tots qua-

tre detinguts.  

SUCCESOS  EL COS DESARTICULA UN GRUP DEDICAT AL CULTIU I VENDA D'ESTUPEFAENTS

INCAUTATS Els agents van intervenir més de 5 kg de marihuana i dues armes

mossos

L'Ajuntament demana que 

s'adeqüin camins a Gallecs

MOLLET. L'Ajuntament  ha requerit 

al Consorci de l'Espai Rural de Ga-

llecs que condicioni camins per 

facilitar el passeig i la pràctica es-

portiva a la zona. La petició es fa 

en coincidència amb l'increment 

de visitants que aquests dies ha 

rebut l'espai després del desconfi-

nament parcial que permet la pràc-

tica esportiva en solitari i els pas-

sejos en diferents franges horàries.

Dissabte va ser el primer dia de 

desconfinament per fer esport i 

passejos d’adults i gent gran i Ga-

llecs va ser un dels llocs més con-

correguts. 

La Policia Municipal, que va 

muntar dispositius especials per 

tal d’informar i vetllar pel com-

pliment de la normativa, constata 

que, majoritàriament, la ciutada-

nia va complir amb les mesures de 

seguretat. Amb tot, s’han augmen-

tat els controls policials.

Per altra banda, amb l'entrada 

de la nova fase de desescalada, 

s’amplia la franja horària d’accés 

als horts de Gallecs i el Calderí. 

Aquesta setmana també es durà 

a terme una posada a punt dels cor-

recans, per poder obrir-los amb se-

guretat la setmana vinent. 

MEDI AMBIENT L'ESPAI, UN DELS MÉS CONCORREGUTS DISSABTE

A GALLECS  Alguns esportistes durant el primer dia permès per fer esport

J.L.R.

Grífols crea un test 'de 
molt alta sensibilitat' per 
detectar la Covid-19
PARETS. L'empresa paretana Gri-

fols ha desenvolupat un test mo-

lecular específic "de molt alta 

sensibilitat" per detectar el coro-

navirus en plasma, sang i mostres 

respiratòries. Cada instrument té 

capacitat per analitzar més de mil 

mostres diàries i permet també 

implementar estratègies de testat 

grupal d'individus.

La companyia va començar a de-

senvolupar el test per detectar la 

Covid-19 la primera setmana de fe-

INVESTIGACIÓ  POT ANALITZAR MÉS DE MIL MOSTRES DIÀRIES

El Ministeri de Foment va dur a terme a finals de la setmana passada tasques 

de desinfecció als carrers de Mollet en previsió de l'augment de trànsit a la via 

pública el cap de setmana coincidint amb el desconfinament parcial. El camió 

cisterna de Foment va realitzar la desinfecció dels principals carrers de la ciutat 

mitjançant aiguabatre amb una solució d’aigua i hipoclorit. Els treballs se sumen a 

les desinfeccions diàries que fa l'Ajuntament. Foto: ajuntament mollet

Foment desinfecta els carrers de Mollet 

brer amb els equips de Barcelona, 

Bilbao i San Diego (EUA). El disseny 

i la fabricació del test s'ha fet a les 

instal·lacions de la companyia a 

San Diego, que concentren la pro-

ducció global d'aquest tipus de test. 

Els instruments s'han validat en els 

laboratoris de Bilbao.

Recentment, el producte ha 

rebut l'autorització de l'Agència 

Espanyola del Medicament i Pro-

ductes Sanitaris per al seu ús. A 

la planta de San Diego, l'empresa 

disposa d'una capacitat productiva 

d'un milió de tests a la setmana.

"Tot el talent de Grifols s'ha 

bolcat a desenvolupar, produir i 

validar aquest test en temps rè-

cord, ha estat un autèntic treball 

d'equip. Estem molt orgullosos 

de l'esforç i del compromís dels 

nostres col·laboradors", afirma 

Raimon Grifols Roura, co-CEO de 

l'empresa.  

XARXA VIÀRIA

Territori farà a la 

comarca treballs 

de manteniment 

de ponts i talussos 
El Departament de Territori i Sos-

tenibilitat destinarà prop de 60 

milions d'euros en els pròxims 

quatre anys a tasques de mante-

niment de ponts i talussos de la 

xarxa viària de la seva titularitat, 

entre les quals algunes de les car-

reteres de la comarca, com la C-17 

i la C-59. 

Així, ha iniciat la licitació, per 

primer cop, de dotze contractes 

de serveis per al manteniment 

d’estructures i actius geotècnics. 

Les actuacions que s’impulsen 

consisteixen en tasques de segui-

ment i conservació de ponts i es-

tructures i de talussos, terraplens i 

obres subterrànies distribuïdes en 

els àmbits de Barcelona est i oest, 

Lleida, Girona, Tarragona i Terres 

de l’Ebre. En concret, la inversió en 

el sector est de Barcelona comprèn 

carreteres de les comarques del 

Vallès Occidental, el Vallès Orien-

tal, el Barcelonès i el Maresme. 
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MOLLET / PARETS. La Fiscalia de 

Granollers, que també cobreix 

l'àrea dels jutjats de Mollet, ha 

confirmat l'obertura de diligènci-

es d'investigació per la via penal 

a tres residències baixvallesanes: 

Pedra Serrada, de Parets, i San-

ta Rosa i Les Masies de Mollet. La 

Fiscalia va obrir sengles investi-

gacions el 17 d'abril, en el cas de 

Pedra Serrada i Les Masies, i el 

22 d'abril, en el cas de Santa Rosa, 

després d'una primera demanda 

d'informació i a data de dimecres 

totes tres es mantenien obertes. 

Segons la Fiscalia, els fets que s'in-

vestiguen són per una possible 

negligència mèdica en relació a les 

mesures preses davant la Covid-19 

que podria ser constitutiva d'un 

delicte per homicidi imprudent.

En el cas de Santa Rosa i Pedra 

Serrada, totes dues públiques i 

gestionades per la Fundació Sa-

CRISI SANITÀRIA  LA FISCALIA HA OBERT DILIGÈNCIES PER ESBRINAR SI S'HA COMÈS CAP DELICTE

Les residències Pedra Serrada 

de Parets i Les Masies i Santa 

Rosa de Mollet, investigades

DIVERSES RESIDÈNCIES BAIXVALLESANES, 
SENSE CASOS POSITIUS DE LA COVID-19 
■ La situació actual de les residències Santa Rosa i Pedra Serrada en relació 
a la Covid-19 segueix en contínua davallada. Segons dades de la Fundació 
Sanitària Mollet aquesta setmana, a la residència Santa Rosa, 4 persones han 
obtingut una prova negativa fet que ha permès passar de 14 a 11 persones amb 
Covid en una setmana. No hi ha hagut cap defunció més respecte a la setmana 
passada. Pel que fa al centre Pedra Serrada de Parets és ja una "residència verda 

lliure de Covid-19", és a dir, que el 100% dels residents han donat un test negatiu. 
Aquesta setmana, altres residències del Baix Vallès han donat a conèixer també els 
resultats de les proves. És el cas de Les Palmeres de Santa Maria de Martorelles i 
Les Moreres de Martorelles, on va realitzar el passat divendres 1 de maig els tests 
PCR a les 37 persones usuàries i les 20 treballadores del centre. Les 57 proves, a 
càrrec del departament de Salut, van donar un resultat negatiu en coronavirus. 

nitària Mollet (FSM), les morts es 

van concentrar al principi de la 

pandèmia, i, en total, a Parets se 

n'han registrat 14 i a Mollet 7. Se-

gons la FSM, ambdues residències 

han fet proves PCR al 100% dels 

professionals i residents i "es se-

gueixen fent de forma regular 

sempre que és necessari". A més 

asseguren que les dues residències 

s’han desinfectat en la seva totali-

tat i s’han sectoritzat per establir 

circuits diferents entre les per-

sones amb Covid-19 i sense. "Es 

realitza un control continuat de 

la salut dels residents i, ja sigui 

des de l’FSM o del Departament 

de Benestar Afers Socials i Famí-

lies s’han proporcionat les EPIs 

necessàries des del primer dia", 

apunten. En relació a la fiscalia, 

"a data d'avui s'ha enviat la in-

formació sol·licitada i ens hem 

posat a la seva disposició per a 

resoldre qualsevol dubte que 

pugui sorgir", apunten.

Pel que fa a les dades de Les 

Masies de Mollet, al tancament 

d'aquesta edició, Salut no havia 

confirmat el nombre de morts.

D'altra banda, la Fiscalia també 

té oberta una diligència prepro-

cessal per la via civil per demanar 

informació i fer seguiment  de la 

situació a la residència Sant Fost. 

Oficina per fer els tràmits
Per la seva part, la Plataforma per 

la Sanitat Pública del Baix Vallès 

ha demanat que la Fiscalia General 

de l’Estat obri una investigació i un 

procés judicial "a tots els respon-

sables directes i indirectes que 

han provocat la indefensió de la 

nostra gent gran, fins al punt de 

provocar la seva mort, en molts 

casos evitable". Des de la Platafor-

ma asseguren que les residències 

"no són competents per fer front 

a la Covid-19" i el motiu d'això 

seria "la precarietat que pateixen 

des de fa anys".  laura ortiz

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo
Advocat 

icabezuelo@cgcabogados.net

La responsabilitat 
per defunció a les 
residències d’ancians

La manca dels nivells sanitaris exigits 
pot ser causa de responsabilitat per 
defunció a les residències de gent de la 
tercera edat. Així ho ha assenyalat, per 
exemple, el Tribunal Suprem a la seva 
Sentència de 20 de Juliol 2009, que va 
condemnar a la residència en qüestió 
a indemnitzar a la família del causant.

D’aquesta manera, a una residència 
privada, el titular de la residència o de 
l’empresa que l’explota podria haver 
de fer front a la reparació del dany. 
Per això és necessari exercitar una 
acció civil de responsabilitat en virtut 
de l’article 1902 del Codi Civil, sempre 
que s´acrediti una relació de causalitat 
entre la prestació realitzada i el dany, 
i que no s’hagin dispensat els serveis 
sanitaris amb els nivells exigibles 
d’eficàcia o seguretat.

En el cas de residències públiques o 
aquelles que realitzen aquest servei 
públic, es podria exercitar una acció de 
responsabilitat patrimonial de l’Admi-
nistració, que concorrerà quan, entre 
altres:

a) S’hagi generat un dany real i efectiu, 
avaluable econòmicament i individua-
litzat.

b) Es tracti de relació directa, imme-
diata i exclusiva de causa-efecte, sen-
se la concurrència de circumstàncies 
que puguin enervar el nexe causal.

c) Existeixi antijuridicitat de la lesió, 
entesa com l’absència de l’obligació 
de suportar el referit mal per part del 
ciutadà.

d) La reclamació s’efectuï en el termi-
ni d’un any des que es va ocasionar el 
dany. 

Divendres, 8 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16h); Calaix de sastre (10 h), Fem un musical 

(10.30h); Contes des de casa (12h, 13.30h, 

15.30h i 17h); Al Dia Vallès Oriental (14h)

Dissabte, 9 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (10h 

i 16h); The weekly mag. Home edition (17h); 

Els alcaldes responen els dubtes de la crisi del 

coronavirus (15h i 21h); (r) El Partit. Futbol: UD 

Molletense- At  C Sant Pol(22 h)

Diumenge, 10 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (10h i 

16h); Els alcaldes responen els dubtes de la crisi 

del coronavirus (a les 15h i 21h)

Dilluns, 11 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16 h); Calaix de sastre (10h); Fem un musi-

cal (10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); 

Dibuixacontes (17h); La Jornada, amb Albert 

Maspons i Alba Castilla (20.30h)

Dimarts, 12 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16 h); Calaix de sastre (10h); Fem un musi-

cal (10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); 

Dibuixacontes (17h); Parlem-ne confinat, amb 

Susanna Aguilera (20.30 h)

Dimecres, 13 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16 h); Calaix de sastre (10h); Fem un musi-

cal (10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); 

Dibuixacontes (17h); A les 20h (dins del Vallès 

Visió Notícies): Promoció de la salut

Dijous, 14 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16 h); Calaix de sastre (10h); Fem un musi-

cal (10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); 

Dibuixacontes (17h); Visions, amb Alba López 

(20.30 h)

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

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

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

29/04 Mª de la Paz Picazo Hueso 87 anys

30/04 Dolores Jordan Rodríguez 89 anys

02/05 Rosario Toro Fernández 82 anys

03/05 Carmen Serrano Borrell 80 anys

04/05 Gregorio Pérez Martínez 90 anys

MOLLET DEL VALLÈS

30/04 Francisco Javier Sánchez Mir 73 anys

SANT FOST

03/0 Isidro Roig Guitart 78 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

arxiu

LES MASIES DE MOLLET
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HABITATGE  ÉS UNA PROPOSTA QUE VISOREN RENTA  HA FET A TOTES LES SEVES PROMOCIONS

La moratòria del lloguer dels pisos 
joves de Sant Fost s’aplicarà només 
en els casos que compleixin requisits

SANT FOST. La moratòria del pa-

gament del lloguer del pisos joves 

de Can Corominas s'aplicarà en 

aquells casos en què els llogaters 

compleixin els requisits. En relació 

amb la notícia publicada en l’edició 

del passat 30 d’abril sobre l’acord 

entre l’Ajuntament de Sant Fost i 

Visoren Renta per la moratòria del 

lloguer dels pisos joves, convé acla-

rir que la moratòria és una propos-

ta que Visoren Renta ha fet a totes 

les seves promocions seguint el 

Reial Decret 11/2020 de mesures 

urgents en l’àmbit social i econò-

mic per fer front a la Covid-19. Per 

tant, s’hi poden acollir tots aquells 

arrendataris de l’empresa, sempre 

que compleixin els requisits esta-

blerts en la normativa. 

A més, convé puntualitzar que, 

d’acord amb el Reial Decret, Viso-

ren Renta ha proposat una mora-

tòria i condonació d’un 20% del 

lloguer durant els mesos d’abril, 

maig, juny i juliol. Aquests mesos 

quedaran pendents i es podran 

pagar, de forma prorratejada, en-

tre l’agost del 2020 i el juliol del 

2021. Les bonificacions i ajudes 

s’apliquen d’acord amb la norma-

tiva estatal vigent, emmarcada en 

l’actual crisi sanitària, i cal complir 

tots els requisits establerts per po-

der-hi accedir.  

aj.mollet

L'ENTREGA ALS USUARIS

SEGURETAT

Mollet reparteix 
mascaretes al 
transport públic

MOLLET. L'Ajuntament va tornar 

a repartir mascaretes als usua-

ris del transport públic dilluns 

al matí, coincidint amb l’obliga-

torietat de portar mascaretes en 

aquests serveis. Les mascaretes, 

proporcionades per la Delegació 

del Govern, es van repartir entre 

les 7 h i les 11 h a les dues esta-

cions de tren de la capital baixva-

llesana (Mollet-Santa Rosa i Mo-

llet-Sant Fost) i a l'interior dels 

dos vehicles del bus urbà.  

SUCCÉS

Mor un veí de 
Montmeló de 
66 anys en un 
accident a Parets

PARETS/MONTMELÓ. Dijous va mo-

rir un veí de Montmeló de 66 anys 

en un accident de trànsit a Parets, 

després que el vehicle xoqués amb 

un dels pilars per on passa la via 

del tren que hi ha en el passeig Flu-

vial, a prop de les instal·lacions de 

l'empresa Danone. Al voltant de 

les 11 h, el 112 ha activat els dis-

positius d'emergències després 

de rebre la comunicació d'aquest 

greu accident. Fins al lloc dels fets 

s'hi van desplaçar dues patrulles 

de la Policia Local de Parets, així 

com Protecció Civil, Bombers, 

el SEM i un vehicle d'atestat de 

Trànsit dels Mossos d'Esquadra. 

Els Bombers van poder treure el 

conductor del vehicle i la metgessa 

del SEM va informar-ne de la seva 

mort. La Policia Local de Parets 

confecciona l'Atestat de Trànsit 

per accident de circulació amb el 

resultat de la mort del conductor. 

A causa d'aquest accident la via va 

estar tallada a la circulació fins a 

les 13 h aproximadament. 

arxiu

ELS PISOS  Les ajudes s'apliquen d'acord amb la normativa estatal vigent

Els ajuts s'apliquen d'acord amb la norma emmarcada en l'estat d'alarma
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IUSF pregunta
al govern per un 
cas de coronavirus 
al consistori
SANT FOST. Independents Units 

per Sant Fost va entrar a registre a 

l'Ajuntament una sèrie de pregun-

tes el 3 d'abril, "davant el neguit 

mostrat per alguns treballadors 

de l’Ajuntament, que s’han adre-

çat per informar-se sobre un cas 

d’infecció per Covid-19 al consis-

tori". Després d'un mes, lamenten 

que encara no han rebut resposta.

IUSF demanava que els informes-

sin si l’Ajuntament ha dut a terme 

algun pla d’actuació sobre el coro-

navirus. A més, preguntava si s'han 

distribuït als treballadors els EPI 

necessaris, individuals, adequats al 

risc i a la funció, i ajustats a les carac-

terístiques de les persones que els 

utilitzen; si s’ha informat i format 

els treballadors sobre l’ús d’aquests 

EPI; si s’han detectat els treballa-

dors especialment sensibles que 

estableix la llei i si se n’ha fet alguna 

actuació especial. També pregunta-

ven al govern quines mesures orga-

nitzatives havien dut a terme per 

protegir els treballadors i quines 

accions havien realitzat un cop de-

tectats els casos confirmats. 

Els comuns reclamen un 
acord de reconstrucció 
social i econòmica
BAIX VALLÈS. Catalunya en Comú 

al Vallès Oriental ha reclamat un 

acord per una reconstrucció soci-

al, econòmica, cultural i verda a la 

comarca per encarar el trànsit cap 

a la normalització de la quotidiani-

tat "amb el compromís de rever-

tir l’escletxa social i cultural i les 

desigualtats, agreujades per la 

Covid-19". “Avui més que mai es 

fa necessària la solidaritat i la 

cooperació de tothom per trobar 

solucions: ciutadania, adminis-

tracions públiques, agents soci-

als i econòmics i teixit associatiu 

i cultural”, apunta el comunicat de 

Catalunya en Comú a la comarca. Els 

ajuntaments han de ser les institu-

cions que encapçalin les accions per 

a la reconstrucció, ja que "cal tenir 

present la dimensió i la dinàmica 

pròpia de cada municipi".

Els comuns demanen que les 

mesures "posin les persones i la 

vida al centre, que garanteixin 

que ningú es quedi enrere i que 

permetin afrontar els reptes 

presents i futurs com una opor-

tunitat, per resoldre els dèficits 

i les dificultats que arrosse-

guem i que ha fet palesa la crisi".

Els acords haurien d'incloure 

mesures concretes per garantir la 

protecció de les persones més vul-

nerables per part de les adminis-

tracions públiques; accions per fer 

front a l’accés a l’habitatge i a les 

despeses energètiques; donar res-

posta i garantia de l’atenció socio-

sanitària i hospitalària; considerar 

les cures un pilar fonamental de 

les comunitats; reactivar l’econo-

mia local i territorial acompanyant 

el petit comerç, els sectors de pro-

ximitat, les pimes, els autònoms i 

l’autoocupació; incentivar l’ocu-

pació dels aturats, la formació i la 

reconversió ocupacional, el coope-

rativisme i les empreses d’inclusió 

social; treballar pel canvi de model 

i d’hàbits tenint en compte la llui-

ta per l’emergència climàtica i per 

garantir la transició energètica, 

potenciant l’economia circular.  

POLÍTICA   ELS MUNICIPIS HAURIEN DE LIDERAR EL PACTE Ara Mollet ERC 
analitzarà les 
eleccions a la 
ciutat des del 1931
MOLLET.  Aquest divendres (18 h) 

tindrà lloc una nova videoconferèn-

cia organitzada per Ara Mollet ERC. 

En aquest cas, el títol de la sessió és 

Evolució del vot a les eleccions mu-

nicipals a Mollet. Anys 1931-2019. 

La xerrada anirà a càrrec de Sergi 

Suárez, Secretari de Comunicació 

del Jovent Republicà al Vallès Ori-

ental, membre de l'executiva local 

d'ERC Mollet i número 9 a la llista 

d'Ara Mollet en les darreres elecci-

ons municipals. Suárez analitzarà 

el vot als comicis municipals de la 

capital baixvallesana des de l'any 

1931 fins a la darreres eleccions del 

maig passat. La sessió es podrà mit-

jançant Zoom amb el següent enllaç 

us02web.zoom.us/j/86042095059.

Les altres videoconferències or-

ganitzades pel partit van ser: Oriol 

Fort, sobre la figura de Joan Ambròs 

Lloreda; Josep Gordi, sobre deu ar-

bres urbans de la ciutat; Agnès Gal-

dón, sobre la primera alcaldessa de 

la recuperació democràtica, Anna 

Bosch; Carles Peña, amb les nove-

tats editorials per Sant Jordi; i Pol 

Ansó, sobre el poble de Gallecs. 

PROCÉS

El Constitucional 
accepta revisar la 
condemna a Turull
PARETS. El Tribunal Constitucional 

(TC) ha admès a tràmit per unani-

mitat els recursos d'empara del pa-

retà Jordi Turull contra la sentència 

de l'1-O del Tribunal Suprem, així 

com els de de la resta de líders in-

dependentistes empresonats, a ex-

cepció d'Oriol Junqueras i de Raül 

Romeva. La revisió pel ple del Cons-

titucional de les condemnes per se-

dició, malversació o desobediència 

dels líders independentistes és un 

pas imprescindible perquè puguin 

recórrer als tribunals europeus. Els 

magistrats han acordat obrir una 

peça separada per decidir la petició 

si suspèn els efectes de la sentència, 

és a dir, si allibera els condemnats a 

l'espera de la resolució. Tanmateix, 

el TC ha rebutjat que es doni un su-

pòsit d'urgència excepcional que 

justifiqui suspendre'n els efectes en 

la resolució de l'admissió a tràmit i 

dona tres dies a les parts per pro-

nunciar-se. En aquest sentit, Turull 

considera que el TC guardarà en un 

calaix els seus recursos d'empara 

per obstaculitzar que puguin acce-

dir a la justícia europea.    ACN

Lydia Calvet, nova regidora 
de Santa Maria de Martorelles

SANTA MARIA. Lydia Calvet va prendre posses-

sió del càrrec de regidora de l'Ajuntament de 

Santa Maria en el ple ordinari de dimarts de 

la setmana passada, substituint Oriol Vallbo-

na, qui va renunciar al càrrec el passat mes de 

gener. Calvet hereta de Vallbona les regidories 

de Medi Ambient i Joventut i també es farà càr-

rec de l'àrea de Cultura –fins ara en mans de 

Rodolf Casas, company de Fem Santa Maria–.

La nova regidora assegura que mai s'havia 

plantejat entrar a l'Ajuntament i que no hi es-

tava gaire convençuda de fer-ho. "Li vaig dir 

a l'Oriol (Vallbona): 'no pots marxar, no sé 

si ho sabré fer'. Però els companys i els ve-

ïns m'han anat animant", explica Calvet. Ara 

mateix, després de prometre el càrrec, "per 

imperatiu legal", es troba "animada i amb 

il·lusió" d'encarar els reptes que té al davant.

Un dels primers serà el de la festa major 

d'estiu: "Estem mirant si es pot arribar a fer 

alguna cosa". Tenint en compte les fases de 

desescalada establertes per l'estat espanyol 

i que la festa major és a principis de juliol, no 

descarta que es puguin fer algunes activitats. 

SUBSTITUEIX ORIOL VALLBONA, QUE VA DEIXAR EL CÀRREC EL PASSAT GENER

l.c.

LYDIA CALVET

Dimarts es va aprovar el pressupost de l'Ajuntament de 

Santa Maria per al 2020 amb el vot a favor dels regidors 

de govern i el vot en contra dels regidors de l'oposi-

ció. El regidor d'Hisenda, Josep Vilaret, va apuntar que 

aquest pressupost contempla una despesa de més 

de 805.608 euros i preveu uns ingressos de prop de 

850.000 euros. D'altra banda, va lamentar: "No hem 
tingut la possibilitat de deixar un percentatge per-
què el poble decidís en què destinar-lo. Esperem 
que això es pugui aconseguir en els anys següents".

SANTA MARIA APROVA ELS 
PRESSUPOSTOS DEL 2020

El PP de Montornès demana un 
Pla Integral de Suport al comerç
MONTORNÈS. El Partit Popular ha presentat 

a l'Ajuntament diverses propostes per a la 

reconstrucció per la crisi de la Covid-19 al 

municipi. Entre les accions plantejades, el 

PP demana la creació d'un Pla Integral de 

Suport al comerç, crear una oficina d'in-

formació per la gestió d'ajudes i un fons de 

compensació per als comerços afectats, així 

com destinar el pressupost de festes a aju-

des per a aquest col·lectiu. 

PROMOCIÓ ECONÒMICA EL PARTIT PROPOSA UN FONS DE COMPENSACIÓ 

SANT FOST. El PSC de Sant Fost ha decidit 

interposar una demanda civil a María José 

Sánchez, candidata del partit socialista en 

les passades eleccions a Sant Fost, i actual-

ment regidora no adscrita de l'Ajuntament.  

pel seu acte de transfuguisme. 

Segons el partit socialista aquesta acció 

va provocar que el PSC, "que havia obtin-

gut representació gràcies als sufragis de 

380 santfostencs i santfostenques, per-

dés la seva representació legítima". A 

aquests danys de manca de representació, 

s'hi sumarien els de la informació, publici-

tat, de la imatge i la reputació del PSC a Sant 

Fost, les hores dedicades per la militància i 

les tasques associades a la campanya, "va-

lorats tots ells en 28.944 euros, els quals 

seran reclamats mitjançant una deman-

da civil contra Sánchez", segons ha avan-

çat la formació. Aquesta demanda, que ja 

tenien preparada pel març, serà presentada 

en els dies vinents "tant bon punt la tor-

nada a l'activitat de l'administració de 

justícia ho permeti". 

El PSC de Sant Fost 
demandarà M. José Sánchez 
i li reclamarà 28.944 euros

TRIBUNALS ELS SOCIALISTES L'ACUSEN DE PERDRE LA SEVA REPRESENTACIÓ
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ECONOMIA
Pla de suport al retorn a l'activitat4.625 empreses afectades per un ERTO a la comarca

L’Ajuntament de Mollet, a través del 

MolletHub, ha dissenyat un Pla de suport a 

autònoms, comerços, pimes, professionals 

i emprenedors de la ciutat per a donar-los 

suport en el retorn a l’activitat. 

Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, dilluns hi 

havia 4.625 empreses i autònoms afectats per un ERTO al Vallès 

Oriental, que equivalen a una de cada tres empreses censades a la 

comarca (12.500). Pel que fa als treballadors afectats, ja són 33.984 

persones de les 165.500 que estan ocupades al Vallès Oriental.

BAIX VALLÈS. L’oferta immobilià-

ria de naus i solars disponibles al 

Vallès Oriental s’ha reduït un 42% 

durant l’últim any. Així ho recull 

el primer informe trimestral de 

l’Observatori dels Polígons d’Acti-

vitat Econòmica del Vallès Oriental 

(OPAE), que analitza l’evolució de 

l’activitat industrial durant el pri-

mer trimestre de 2020.

Segons l’informe, el descens és 

especialment pronunciat des del 

passat mes d’octubre, i afecta per 

igual tant les ofertes de compra 

com de lloguer. Dels 1.600 solars i 

naus disponibles que hi havia a la comarca a final d’any, 378 es troba-

ven als polígons del Baix Vallès. En 

concret, la població amb més ofer-

ta era Parets del Vallès, amb 103 

naus i solars disponibles, seguida 

de Montornès (92) i de Mollet (80).

A més, l’any passat les ofertes te-

nien una antiguitat mitjana de 300 

dies, mentre que actualment se si-

tua al voltant dels 450. Això indica, segons l’estudi, una major dificul-
tat de sortida de les ofertes entre 

compradors i llogaters.

Pel que fa a preus, les ofertes de 

venda a la comarca es mantenen 

estables des de fa un any a l’entorn 

dels 585 euros per metre quadrat. 

Al Baix Vallès, el preu mitjà oscil·la 

entre els 601 i els 800 euros per 

metre quadrat.

Pel que fa al lloguer, la tendència 

indica un augment considerable 

en la línia del preu del lloguer de 

l’habitatge, i actualment se situa 

en els 4,15 euros el metre quadrat. 

En aquest cas el preu mitjà als po-

lígons baixvallesans presenta més 

disparitat i se situa entre els 3,46 

€/m2 de Sant Fost, on es troben les 

ofertes a preu més baix, i els 5,21 

€/m2, de les ofertes de lloguer a 

Martorelles, la població, juntament 

amb Sant Antoni de Vilamajor, més 

cara del Vallès Oriental segons l'in-

forme.

Parets, encapçala el rànquing
El Vallès Oriental és la segona co-

marca de Catalunya amb més Po-

lígons d'Activitat Empresarial i la tercera en superfície industrial. Ac-tualment disposa de 127 polígons 

TEIXIT INDUSTRIAL  EN CANVI, EL COST DEL LLOGUER PER METRE QUADRAT AL POLÍGON DE SANT FOST, AMB 3,46 EUROS, ÉS EL MÉS BAIX DEL BAIX VALLÈS

El preu de lloguer de les naus i 
solars industrials de Martorelles, 
el més car de la comarca

Oferta de naus i solars industrials als Polígons 
d'Activitat Econòmica del Baix Vallès

Núm. ofertes 

naus i solars

Preu venda 

€/m2

Preu lloguer 

€/m2

Sostre total 

ofertat m2

Mollet 80 553 4,75 758.000

Parets 103 509 4,48 814.000

Montornès 92 580 4,21 190.000

la Llagosta 28 607 4,73 63.000

Montmeló 37 487 4,41 81.000

Sant Fost 16 467 3,46 73.000

Martorelles 22 546 5,21 297.000

Sta. Maria de 

Martorelles
- - - -

d'activitat econòmica que ocupen una superfície de 2.812 hectàrees. De mitjana, cada un té una superfí- cie de 22,14 hectàrees.

Granollers encapçala el rànquing 

d'empreses als polígons, amb 658, 

seguit de les Franqueses, amb 337. 
Els segueixen Parets (323), Lliçà de Vall (280), Canovelles (279) i Mon-

tornès (231). La ubicació de la ma-

joria dels polígons, així com també 

els que concentren major número 

d'empreses, coincideix amb les 

poblacions amb major pes demo-gràfic i amb els eixos viaris de més capacitat: l'AP-7, la C-17 i la C-33.
L'ocupabilitat empresarial dels 

PAE del Vallès Oriental és del 77,4%, per sobre de la mitjana de Catalunya (72%) i per sota de 
la mitjana de l'àmbit metropolità (78%).

El 55% de les principals empre-

ses del Vallès Oriental pertanyen al 

sector químic, el qual va facturar durant l’any passat fins a 3.653 
milions d’euros, un 21,5% de la 

facturació total de la comarca. El 

16% pertanyen al sector de l'ali-

mentació, i el 12% a la indústria 

del metall.

Entre les 25 principals empreses 

de la comarca vallesana pel que fa 

a la xifra de facturació, hi ha les di-

verses divisions de Grifols (1.051,8 

milions de facturació) i UVE In-

dustrial (83,4 milions), de Parets 

del Vallès; Jacobs Douwe Egberts (217,4 milions) i Industrias Quí-
micas del Vallès (84,5 milions) de 

Mollet del Vallès; Thyssenkrup 

Materials Ibérica (194 milions), 

de Martorelles; Purac Bioquímica 

(99,9 milions), de Montmeló; TI Group Automotive Systems (87,3 
milions). i X.l / l.o.

Pimec denuncia que els
diners dels ICO "no arriben" 
Pimec Vallès Oriental ha denunciat 

els problemes que s’estan trobant 

pimes i autònoms a l’hora d’acce-

dir a les línies de crèdit de l’ICO, 

així com les "males pràctiques" 

que exerceixen algunes entitats 

financeres, com la pujada desme-

surada dels tipus d’interès, la ven-

da creuada obligada d’altres pro-

ductes a l’hora d’accedir al crèdit 

o la possibilitat de renovar altres 

crèdits bancaris a través dels avals 

destinats a fer front a la crisi del 

Covid-19. El president de la patro-

nal a la comarca,Daniel Boil, alerta 

que aquestes situacions "encarei-

xen les condicions per a pimes i 

autònoms" i redueixen alhora les 

fonts de finançament. "Els ICO no 

arriben; estan signats i aprovats, 

però no s'ingressen els diners", 

lamenta Boil, qui apunta que aques-

ta lentitud fa que molts no puguin 

pagar els seus proveïdors.

Per tot plegat, Pimec demana 

agilitzar els tràmits dels ICO i que 

el suport financer en forma de crè-

dit suposi una veritable injecció 

de liquiditat per a les empreses a 

un cost raonable, així com un pla 

d’ajuts directes per als sectors més 

afectats per la crisi. i

PATRONAL DEMANA UN PLA D'AJUTS ALS SECTORS MÉS AFECTATS

La xifra d'aturats s'enfila 
a l'abril a les gairebé 
4.000 persones a Mollet
BAIX VALLÈS. L'impacte del coro-

navirus ha fet enfilar l'atur al Baix 

Vallès aquest mes d'abril en gaire-

bé un miler de persones (962) i ja 

són 8.614 els aturats baixvallesans 

registrats a les oficines del Servei 

Català d'Ocupació. 

Aquest és el segon més conse-

cutiu que la xifra de desocupats 

incrementa de forma notable a la 

subcomarca, unes xifres que recu-

len a nivells de finals de 2016. Per 

municipis, a Mollet l'increment ha 

estat d'11,95%, amb 423 persones 

més aturades i  un total de 3.962 

desocupats. A Montornès, l'aug-

ment ha estat del 12,39% amb 

1.252 desocupats, 138 més que el 

mes de març i la Llagosta, que ha incrementat la xifra un 14,27% 
(131 persones), ja té 1.049 aturats.

El nombre de persones sense 

feina també supera el miler a Pa-rets (1.007), després de l'augment 
registrat durant l'abril de 138 per-

sones (14,56%). A Montmeló, la 

OCUPACIÓ  EN EL CONJUNT DEL BAIX VALLÈS JA SÓN 8.614 LES PERSONES SENSE FEINA

taxa d'aturats ha incrementat en 

un 12,50% respecte al mes passat, 

fins a arribar als 531 desocupats.

Mentre que Martorelles ha estat 

el municipi on ha pujat  més la taxa 

d'atur respecte al març (15,58%) 

i ja té 319 aturats. A Sant Fost 

l'atur ha sumat 36 persones més (8,70%) i se situa en els 450. Santa 
Maria de Martorelles els desocu-

pats són 44, un 10% mes.

En l'àmbit comarcal, el Va-

llès Oriental registra un total de 25.545  persones aturades, 2.732 
més respecte al març passat. 

Des del sindicat UGT alerten 

que l’augment de l'atur és "més 

intens" que el de l’anterior crisi  

econòmica i reclamen que "es posi 

en marxa de manera urgent una 

renda mínima conjuntural i ex-

traordinària". i
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Durant dos mesos ens hem posat en mans dels governants de l'Estat i el país,

i els hi hem fet confiança, tot i confinant-nos per frenar els contagis de la Covid-19 

i mirar de no col·lapsar la sanitat pública. Ara que la corba epidemiològica baixa 

i que tenim el personal sanitari exhaust és hora de sumar la reivindicació als 

aplaudiments. Ja està bé ser agraït, però la millor manera d'estar al costat dels 

professionals de la salut i les cures és reclamar un bon finançament per a la sanitat 

pública i unes millors condicions laborals de cuidadors. Les retallades de l'anterior 

crisi econòmica mai s'han acabat de revertir  i segurament això també ens ha situat 

en una pitjor situació de partida per afrontar la pandèmia. La crisi del coronavirus 

també ha comportat aprenentatges i un de molt important és que la sanitat pública 

és fonamental per salvar vides. Tan de bo aquesta lliçó no s'oblidi.

ARA TOQUEN LES DEMANDES

Editorial

ivim dies difícils, un virus de mag-

nitud inesperada i les seves terri-

bles conseqüències han sacsejat 

la vida i la nostra rutina ha canviat 

enormement de sobte, en uns pocs dies. A la 

pèrdua de vides humanes s'ha sumat un fort 

impacte econòmic que encara no hem cali-

brat i s'han posat al descobert les vergonyes 

del nostre sistema.

Les conseqüències d'un confinament ne-

cessari ha impactat a tota la societat però de 

manera més intensa si cap en les dones. A 

la càrrega de labors domèstiques i de cures 

familiars s'ha afegit en el millor dels casos el 

teletreball, convertint el nostre dia a dia en 

una marató laboral no pagada de vint-i-qua-

tre hores. La pitjor situació l'acaben patint, 

com sempre, les dones de classe treballado-

ra sense formació, amb accés a les feines més 

precàries i pitjor remunerades o dependents 

de l'economia submergida que en aquests 

dies han vist reduïda a res la seva única font 

d'ingressos. 

Dones confinades
En els sectors laborals més precaritzats 

en els que les dones continuem sent majo-

ria, moltes han perdut les seves ocupacions 

sense tenir dret a cap mena de prestació, 

generant una situació de vulnerabilitat i de-

pendència econòmica extremes.

Se'ns ha fet primavera confinades entre 

quatre parets, malauradament en molts ca-

sos en una convivència obligada i controlada 

per un maltractador, vint-i-quatre hores al 

dia en què s'ha creat un cercle perfecte per 

a la violència psicològica i física. La situació 

de perill per a aquestes dones ha crescut 

exponencialment durant el confinament i la 

capacitat per a detectar casos d'agressió ha 

disminuït i malgrat els recursos disponibles 

les xifres pel que fa a violència masclista no 

han deixat de ser terribles aquests dies. Tan-

cades, sense capacitat de relació amb altres 

persones del seu entorn, en molts casos amb 

fills menors a càrrec, econòmicament anul-

lades i sense possibilitat de fugir del seu pro-

pi domicili, segueixen més que mai en mans 

dels seus agressors.

Inevitablement l'anunciada recessió no 

millorarà la situació vital de moltes d'elles. 

Les dones continuarem sent pilar i carn de 

canó de la nostra societat en temps crisi, la 

cara de les cures, de l'atur, de la bretxa salari-

al, les essencials sense reconeixement.

V

M. DEL MAR 
TORRES

Mollet en Comú

quests dies de captiveri i sopor ens 

han enfrontat, inesperadament, 

amb totes aquelles tasques aparca-

des al calaix de les coses pendents, 

amb tot allò que amb els anys hem anat apla-

çant sota el pretext del moment oportú, de 

la mandra disfressada de manca de temps.  

El virus dels pebrots, amb el do de l’oportu-

nitat que el caracteritza, ens ha concedit la 

pausa esperada: temps extra per a tothom! 

Ja no hi ha excusa on agafar-se per defugir 

allò que havíem dit que faríem si algun dia 

els vents ens fossin propicis. 

Hi ha qui s’haurà vist abocat al noble art 

d’embellir la llar: pintar, netejar, restaurar, 

encolar, decorar, instal·lar, polir... Quantes 

tragèdies es deuen haver perpetrat aquests 

dies en nom del bricolatge, quanta frustra-

ció es deu haver generat! 

Hi haurà qui, de ben segur, ha pensat que 

aquest era el moment adequat per elevar 

l’esperit, per acumular coneixements, per 

formar-se: estudis, cursos, classes, repas-

sos, tutorials, xerrades... L’emocionant món 

de l’aprenentatge a distància. Una altra 

bona manera d’enfonsar-se en la decepció.    

Ho reconec, tot i ser conscient d’on em fi-

cava, tot i conèixer el més que provable fra-

càs, un servidor s’ha inclinat per aquesta 

opció. M’ha semblat que aquesta vegada 

seria diferent, que aquest cop sí que ho 

aconseguiria i amb l’ànim dels grans explo-

radors quan s’endinsen en terres estranyes 

m’he llançat a l’aventura de la informàtica 

per a principiants (sí, sí, per a principiants, 

A

TOT ALLÒ QUE NO 
HAURÍEM DE FER MAI

Escriptor

SERGI PONS
Pilotada 

endavant

un eufemisme d’inútils).    

La idea era arribar a entendre quatre 

coses, quatre vaguetats, res de l’altre món, 

nocions bàsiques suficients per poder-me 

desenvolupar amb una certa dignitat amb 

l’ordinador. M’havien recomanat un curs 

on –line. Un cosa senzilla, però exhaustiva, 

per fer al meu ritme, sense pressió; el que 

em convenia. Aquest era el meu pla, el meu 

projecte de confinament. 

M’agradaria poder explicar una història 

d’aprenentatge, de creixement, un relat  de 

superació personal, lloar les bondats de les 

noves tecnologies i l’ensenyament a distàn-

cia... però no. La cosa va anar malament des 

del principi. Moltes vegades no entenia què 

em demanaven, i quan ho feia, massa sovint 

el resultat no era l’esperat, sempre hi havia 

una opció o un pas de l’itinerari al que no 

podia accedir, les versions i els programes 

no coincidien, tampoc sabia on cercar l’aju-

da.... Era com si necessités un curs per en-

tendre el curs, un desastre.  

Evidentment, després d’acumular hores 

de frustració, vaig acabar desistint. I no, 

els meus coneixements en processadors 

de textos no han patit cap millora, ni sé 

quina és la millor manera de comprimir 

arxius, ni l’anti-virus que més em convé, 

però podria assegurar que he après a valo-

rar el perquè d’algunes decisions del pas-

sat, a respectar el criteri escollit en el seu 

moment, a no forçar les coses. I sí, he entès 

que l’ociositat també és una bona manera 

d’entendre el temps i que hi ha coses que 

mai no farem ni hauríem de provar fer, 

encara que un virus ens cedeixi tot aquell 

temps amb el que ens excusàvem per ser 

menys traçuts, cultes i interessants.    

Bústia

Intolerància i feixisme a Mollet
Dilluns a la cua del supermercat Consum l’ho-

me davant meu es gira i es queda mirant-me. 

Amb cara de mala llet em diu si el conec, li 

responc que de res. Em diu que si vaig pro-

vocant amb això que duia (portava una des-

suadora dels encausats del 24TSJC i una xapa 

demanant l’absolució dels encausats pel 23-S 

a l'operació Judas). Li contesto que no, que 

només em posava el que em semblava opor-

tú. Em va contestar que si jo volia que em 

trenqués la cara, que no sabia amb qui par-

lava i que pertanyia al Frente Nacional. Es va 

apropar a mi fent gestos de boxejador i em va 

arrencar la xapa d’una esgarrapada després 

d’una estona insultant-me i repetint que era 

del Frente Nacional i que anés amb compte 

va entrar al super.

Em pregunto si això es pot tolerar el 2020 

als nostres carrers, si no està en joc la demo-

cràcia, el dret a la llibertat d’expressió i el 

respecte a la llibertat d’ideologia. Una mostra 

més que el feixisme s’ha de combatre perquè 

les idees intolerants i el populisme d'ultra-

dreta no arribi mai més als nostres barris.

emili carballo / Membre del CDR de Mollet

mollet del vallès 

Gràcies de part de l'equip de CRA'P
Gràcies als associats i col·laboradors de 

CRA'P per continuar aportant les vostres 

quotes.

Gràcies a les persones i famílies que no heu 

reclamat ni un cèntim per les sessions dels 

tallers en curs que van quedar cancelades i ja 

estaven pagades amb anterioritat.

Gràcies a totes les persones que heu fet 

aportacions econòmiques excepcionals per 

ajudar-nos a tirar endavant mentre no po-

dem fer activitats a l'espai de CRA'P.

Gràcies a tots i totes els que heu difós la 

convocatòria per recollir fons.

Gràcies Núria Guiu per oferir la teva feina 

per la causa.

Gràcies Jaume Oliveras per suspendre el 

pagament del lloguer del local mentre duri el 

confinament.

Gràcies Alba per oferir deixar de cobrar el 

mes que hem optat pel silenci i no ens hem 

comunicat.

Gràcies! Gràcies! Gràcies! Seguim imagi-

nant CRA'P, seguim treballant per CRA'P, se-

guim endavant amb CRA'P!

toni, diana i esther / Equip de CRA'P Mollet

mollet del vallès
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ada any el 12 de maig Dia mundi-

al de la fibromiàlgia sindrome de 

fatiga cronica, SQME, AFIMOIC ha 

estat present fent diferents actes a 

la nostra població amb la finalitat de donar a 

conèixer les nostres malalties. Enguany, quan 

aquest maleït virus ens ha sacsejat tan dura-

ment i ens ha portat a una situació excepcional 

de confinament, des de AFIMOIC, volem fer 

arribar la nostra solidaritat, el nostre suport i 

el nostre afecte a totes aquestes persones que 

han perdut éssers estimats, a les persones que 

han vençut el virus, i a tots aquells que des dels 

seus diferents llocs de treball –malgrat arriscar 

les seves vides– ens han demostrat la seva va-

lentia i la seva professionalitat.

Nosaltres/us sofrim diverses malalties, to-

tes dobles cròniques, dolor, fatiga, sensibilitat 

química, electromagnètica, múltiple i que ens 

fan molt dur el dia a dia, i a més no existeix cap 

prova medica que ho diagnostiqui!

El nostre és un dolor i una fatiga que no ces-

sen mai, i que minven progressivament les 

capacitats físiques, emocionals i funcionals en 

el temps, ja que, actualment, els fàrmacs que 

ens recepten pràcticament no ens serveixen 

Fibromiàlgia, fatiga crònica i SQME
per als nostres símptomes.

Però el dolor que més ens dol és el de la in-

comprensió, que encara existeix en alguns àm-

bits de la societat i entre alguns professionals.

La fatiga que més ens pesa és la insensibilitat, 

el recel i fins i tot la burla i haver de demostrar 

dia a dia que el sofriment físic que sofrim és 

real, que ens condiciona la vida, que trunca 

il·lusions, estudis, professions, relacions per-

sonals, familiars o socials .

El pacient de fibromiàlgia no viu, sobreviu, 

malgrat la seva malaltia, malgrat les seves 

grandíssimes dificultats, amb la seva força, va-

lentia i afany de superació.

Cada any exigim i reivindiquem als respon-

sables de la sanitat pública els nostres drets 

com a malalts, perquè no s'oblidin d'aten-

dre'ns, d'investigar i que ens donin la mateixa 

atenció que a qualsevol altra mena de patologi-

es, per tot això continuarem lluitant.

Des d'Afimoic no pararem de reivindicar que 

queda molt camí que recórrer perquè no ens 

deixin en l'oblit, ni la recerca, ni els professi-

onals, ni nosaltres mateixos que a vegades 

defallim i ens sentim impotents davant tanta 

falta de comprensió que es té cap a les nostres 

malalties.

Per tant demanem suport perquè:

· Encara no tenim medicació.

· Encara no tenim pràcticament investigació.

· Encara no tenim prou atenció medica.

· Encara no tenim prou per el reconeixement 

d'una pensió d’invalidesa.

C

REMEI

LÓPEZ
Presidenta

AFIMOIC-Mollet del Vallès i 

comarca del Valles Oriental om que no sóc competent ni en 

epidèmies ni en dret constitu-

cional, aniré amb precaució en 

opinar sobre la situació pandè-

mica. Fins als experts procuren 

ser molt cautelosos, atès que el virus és nou 

i força desconegut, i que els recursos cons-

titucionals d’alarma no estan prou assajats. 

Malgrat això, caldria que la veu dels entesos 

fos prevalent, encara que la decisió final hau-

rà de ser de les institucions polítiques.

Però la realitat és encara més complicada. 

Al govern de l’Estat el dubte el fa prudent, 

indecís i fins i tot contradictori; al govern de 

Catalunya la queixa el distreu, perd l’enfo-

cament i s’equivoca d’adversari. Amb fran-

quesa: estic més a prop de la prudència que 

de la queixa, en aquest camp ple de mines a 

punt d’explotar.

A parer meu, la situació és tan complexa 

que la qüestió no és proclamar qui ho fa 

millor, sinó optar entre qui posa com a pri-

mer objectiu la salut de tots (física, social, 

econòmica, cultural...) i qui usa la pandèmia 

com a mitjà partidista per a obtenir els seus 

objectius. No puc deixar de pensar —i em 

dol molt— que el Govern de la Generalitat 

aprofita la lluita contra la Covid-19 per a 

C

D'ILLES I CASTELLS

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

una permanent campanya independentista, 

relegant la lluita solidària amb tots els po-

bles de les espanyes contra el pitjor mal que 

ens ha envestit. Algunes paraules i actituds 

dels consellers d'Interior, Miquel Buch, i de 

Presidència, Meritxell Budó, em semblen de 

dimissió o de cessament immediat. Per dig-

nitat del poble de Catalunya.

La Constitució de 1978 i el nacionalisme 

espanyol limiten el nostre ser, però això no 

ho canviarem ni nosaltres omplint-los de re-

trets ni ells aferrant-se a «la unidad indivisi-

ble de la nación española». Ho he dit diverses 

vegades: com que allà difícilment canviaran, 

qui vulgui autodeterminació o independèn-

cia té dues opcions de seny: viure en la reali-

tat «pas a pas i bona lletra» (el món no s’aca-

ba avui), i/o obtenir en diverses votacions 

una indiscutible i notòria majoria de vots 

(legitimitat clara, sostinguda i reconeguda).

Mentrestant, siguem estoics, amables i 

incansables com el ministre de Sanitat, Sla-

vador Illa, i defensem una nova normalitat 

«Arraigarnos en lo que de verdad importa» 

com fa el ministre Castells («Esperanza». La 

Vanguardia, 2/5/2020). Justament tots dos 

catalans.

Llibre suggerit: Manuel Cruz. Ser sin tiem-

po. «Dialogar es una forma de beneficiarse 

de lo mejor del otro, tanto como de enrique-

cerlo con nuestros aciertos»

Per compartir
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El bàsquet 3x3, cancel·lat'Ens movem' amb classes dirigides a Sant Fost
La jornada molletana del Circuit català de 

bàsquet 3x3, que impulsa la Federació Catalana de Bàsquet, ha estat cancel·lada definitivament. 
Després d'un primer ajornament, l'ens federatiu ha informat que finalment no es disputarà. 

L'Ajuntament de Sant Fost s'ha adherit a la iniciativa Ens movem!, una plataforma que ofereix classes dirigides d'activitat física per seguir des de casa, amb l'objectiu que tots els santfostencs puguin fer activitat física de forma fiable i professional durant el confinament. Aquesta iniciativa està impulsada per l'empresa concessionària de Can Lladó.

PARETS. Sergio Scarilo, selecciona-

dor espanyol i segon entrenador 

dels Toronto Raptors de l'NBA, va enviar un missatge de suport 
als esportistes del Club Bàsquet Parets fa uns dies. "Una abraça-
da molt forta als amics del Club 
Bàsquet Parets", diu en un vídeo 
que ha publicat per les xarxes so-cials el club paretà.

L'entrenador italià, que l'any passat va guanyar el Campionat 
del Món amb la selecció espanyola 

i l'NBA amb els Toronto Raptors, va encoratjar els esportistes pa-retans a seguir endavant, tot i les 
dificultats d'aquests dies pel coro-navirus. "La temporada no està 
acabant com tots haguéssim 
somiat però hem de ser forts, 
i això és part de ser un bon es-
portista", recordava el tècnic, 
que afegia: "La pròxima tempo-
rada segur que podrem tornar 
a jugar al bàsquet i cada vegada 
més amb les condicions simi-
lars de les que teníem abans. 
Així que podem gaudir d'aquest 
fantàstic esport, com fèiem 
abans".  
Una gestió del clubEl missatge del tècnic Sergio Sca-

riolo ha endollat d'energia al club 

paretà i ha comptat amb milers de reproduccions a les seves xar-

xes socials, tot i que abans "es va 
enviar pels nostres grups de 

cb parets

BÀSQUET EL SELECCIONADOR ESTATAL I SEGON DELS TORONTO RAPTORS ANIMA EL CLUB PARETÀ

whatsapp", explica el director tècnic del Club B Parets, Manel Ponce. "Posats a voler un espor-
tista vam apuntar molt amunt. 
Vam pensar amb qui podríem 
tenir contacte, i tot va ser pos-
sible per l'entrenador del sè-
nior masculí, Pedro Argachal, 
que havia coincidit amb Sergio 
Scariolo en un clínic", recorda per telèfon Ponce, que somriu, tot i haver passat ja uns dies des de la rebuda del missatge del tècnic in-

ternacional: "Va ser una autènti-
ca sorpresa que contestés i que 
ens enviés aquest vídeo. És tot 
un somni".   jl.rodríguez b.

EN VÍDEO Sergio Scariolo en un moment del missatge al club

"Una abraçada molt forta 
als amics del CB Parets" cf mollet ue

DAVID PARRA

MOLLET. David Parra és el nou en-trenador del CF Mollet UE. El tèc-

nic, que ja a finals de la temporada passada va estar a punt de fitxar 
per l'equip molletà, ja és el nou inquilí de la banqueta del Camp Municipal del Germans Gonzalvo. El club ha comunicat la seva in-

corporació després d'anunciar la marxa de Jordi López. El primer 
equip molletà milita a la Primera 

Catalana, tot i que està en llocs de 

possible descens i està a l'espera 

de com decideix acabar les lligues la Federació Catalana de Futbol. Parra la temporada passada va dirigir amb èxit el CF Parets, asso-

lint l'ascens a la Primera Catalana, tot i que després no va continuar al club paretà. Anteriorment, havia portat la batuta del Bellavista Mi-
lán, també amb un ascens a la Se-gona Catalana. Aquesta campanya el tècnic no portava a cap equip. 
Ascens amb el CF Mollet UEDavid Parra torna al Germans Gonzalvo com a tècnic perquè en la seva etapa com a jugador va vestir la samarreta molletana. De fet, la campanya 2007-2008 va ce-

lebrar l'ascens de l'equip a la Te-rritorial Preferent. 
Directes a l'Instagram
Des de fa una setmana, el club 

impulsa xerrades en directe a 

la xarxa social d'Instagram amb 

entrenador de futbol base Si bé, la setmana passada va ser amb 

FUTBOL L'ENTRENADOR HAVIA JUGAT AL CLUB MOLLETÀ

David Parra, nou tècnic 
del CF Mollet UE 

Planificació

El club ja planifica el pròxim curs i 

aposta per l'ascens del femení a la 

Tercera Catalana. "Estem treballant 
per intentar que el pròxima curs el 
sènior femení pugui competir a la 
Tercera Catalana. L'equip ha fet una 
campanya molt bona i estem tots 
esperant que decideix la federació 
amb els ascensos", comenta Ponce. 

EL CLUB APOSTA PER 
L'ASCENS DEL FEMENÍ

Estructura

Aitor Tovar és el nou coordinador  

general del CF Mollet UE a partir de 

la temporada 2020-2021. El club està 

capficat en la planificació del curs 

vinent i una de les primeres decisions 

ha estat la coordinació. Tovar era el 

coordinador del futbol 7 aquest curs 

i fa d'entrenador de diversos equips 

del futbol base del club.  

AITOR TOVAR, NOU 
COORDINADOR

Carles Martínez, del FC Barcelo-

na, aquest dissabte és amb Jaume Bartres, de l'Espanyol (17 h). 



dV, 8 MAIG 2020 19

PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)
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GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h

i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets

Alèxia Putellas, 
campiona virtual 
de la lliga 19-20

MOLLET. La molletana Alèxia Pute-

llas és campiona virtual de la Pri-

mera Divisió espanyola amb el FC 

Barcelona. Aquesta és la decisió 

que ha pres la Reial Federació Es-

panyola de Futbol (RFEF), que ha 

donat per finalitzada la tempora-

da en tot el futbol no professional 

i es preveu que divendres s'oficia-

litzí mitjançant la Comissió Dele-

gada de la federació. 

Per a la molletana, que és una 

de les capitanes del Barça, aquest 

campionat suposarà el seu quart 

títol de lliga amb el Barça des-

prés de guanyar a les tempora-

des 2013, 2014 i 2015. El Barça 

de Putellas lidera la classificació 

amb nou punts d'avantatge so-

bre l'Atlètico de Madrid i serà el 

segon títol d'aquesta temporada 

després de guanyar la Supercopa 

d'Espanya el febrer. 

Aquesta temporada Putellas ha 

sumat 300 partits amb el Barça i 

al setembre va marcar el primer 

gol al nou estadi Johan Cruyff, del 

FC Barceona. 

FUTBOL

MONTORNÈS. La Federació Catala-

na d'Atletisme va publicar fa uns 

dies un decàleg per tornar a có-

rrer a l'aire lliure. L'ens federatiu 

ho va fer en previsió a l'autorit-

zació per fer esport al carrer per 

franges d'edat, que permet el go-

vern estatal des del passat dissab-

te. L'artífex d'aquest document va 

ser el director tècnic de l'Atletis-

me Montornès, Esteban Giménez, 

que també és responsable del fons 

i mig fons de la Federació Catala-

na d'Atletisme. 

El decàleg recomana fer ús "del 
sentit comú", adverteix Esteban 

Giménez. Entre els punts, hi ha 

la planificació esportiva, la gra-

duació d'intensitat, la priorització 

d'elements senzills, la potenciació 

física, els estiraments, suplements 

en cas de prescripció mèdica, la 

variació del terreny i l'activació 

esportiva. "També cal estar pre-
parat psicològicament perquè 
és possible que no aconseguim 
fer entrenaments o sortides 
com abans del confinament, 
ens hem de donar temps i fer-
ho progressivament", remarca 

Giménez, que afegeix: "també és 
molt important la prevenció. 
No ens volem fer mal i hem de 
fer els nostres esforços en rela-
ció amb el nostre estat físic".

El responsable català assegura, 

fins i tot, que els primers dies que 

ell va sortir només va caminar i 

progressivament ha anat incor-

porant l'exercici de córrer en dies 

posteriors i amb intensitat lleu. 

"Hem d'anar a poc a poc perquè 
la planificació que hem de tenir 
és d'unes sis o vuit setmanes", 

indica. 

Consells del CA Montornès
Des de fa uns dies, el Club Atle-

tisme Montornès ha iniciat una 

campanya d'assessorament per 

les xarxes socials amb consells 

per fer exercici físic a l'aire lliure 

i que està obert a tota la ciutada-

nia. "Ens preguntem sobre quin 
ritme han de tenir quan corren. 
Nosaltres diem, que el ritme ha 
de ser suau i fer exercicis que 
fèiem a casa, com ara els de 
força, estiraments...", diu Gimé-

nez.  jl.rodríguez b.

ATLETISME LA FEDERACIÓ CATALANA PUBLICA EL DOCUMENT

Esteban Giménez fa un 
decàleg per sortir a córrer

e.g.

ESTEBAN GIMÉNEZ És responsable del fons i mig fons de la federació

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet ha 

guanyat la primera edició en línia 

del Campionat de Catalunya per 

equips, que va organitzar la Fe-

deració Catalana d'Escacs durant 

tres setmanes. El club molletà va 

presentar tres equips i el conjunt 

vencedor estava format pel gran 

mestre Cristian Ríos, el mestre 

FIDE Cristian Fernández, Erwen 

Lever i Michael Lambert. 

El torneig va comptar amb un 

total de 64 equips i durant tres 

caps de setmana es van disputar 

set rondes. El Mollet va afrontar 

l'última jornada amb la necessitat 

de sumar tan sols 8,5 punts per 

proclamar-se campió i finalment 

va sumar 11 punts, assolint el títol 

català. 

El Club d'Escacs Mollet va asso-

lir la puntuació màxima de la clas-

sificació general amb un total de 

76 punts. "És el primer torneig 
en línia oficial per equips que 
s'hi juga i per nosaltres com-
petir ja és important, però si 
després guanyes, també és molt 
important", admet el president 

del club molletà, Ramón Caro, que 

ESCACS L'ENTITAT VA PRESENTAR UN TOTAL DE TRES CONJUNTS

El Club d'Escacs venç el 
català per equips en línia

escacs  mollet

EN JOC Cristian Fernàndez durant la disputa del català a casa seva

Torneig social

El Club d'Escacs Mollet ha ajornat el 
torneig social Tots contra el càncer, 
que estava previst disputar el 16 de 
maig al Mercat Vell de la ciutat, en be-
nefici de l'Associació Espanyola contra 
el càncer (AECC). El club ha comunicat 
que està treballant per intentar buscar 
una data alternativa un cop la situació 
global es normalitzi.  

TOTS CONTRA EL 
CÀNCER, AJORNAT

també va participar amb un dels 

equips molletans: "és curiós per-
què al ser en línia no tens allò 
dels gestos o estar cara a cara 
amb l'oponent, però ha estat 
satisfactori". 

El podi del Campionat de Ca-

talunya per equips en línia es va 

completar amb el segon lloc a la 

classificació general amb el Bar-

celona (69,5 punts) i el tercer, del 

Banyoles (69).   jl.rodríguez b.

fcb

ALÈXIA PUTELLAS
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BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya podria celebrar al 

setembre dues curses consecu-

tives de MotoGP 2020. Aquesta 

és la proposta que Dorna Sports, 

l’empresa organitzadora de Mun-

dial de motociclisme, ha fet als 

responsables de l’equipament es-

portiu vallesà.

Joan Fontserè, director general 

del Circuit, ha manifestat en més 

d'una ocasió la predisposició a 

l'hora de cedir les instal·lacions 

per a la celebració d'un o més 

grans premis de MotoGP 2020 a 

porta tancada. A canvi, però, com 

que no s’obtindrien ingressos de 

taquilla, hauria demanat la su-

pressió del cànon que paga el 

Circuit per acollir aquest esdeve-

niment, que oscil·la entre els cinc i 

els deu milions d’euros.

Amb tot, la decisió de celebrar 

un o dos grans premis de MotoGP 

a porta tancada al setembre tam-

bé està pendent de l'evolució de 

la pandèmia del coronavirus i de 

CIRCUIT

MOTOR L'ASFALT DEL CIRCUIT VALLESÀ JA TÉ PREVIST AL SETEMBRE ACOLLIR UNA CURSA INTERNACIONAL AMB EL WORLDSBK

El Circuit podria acollir dues curses de 
MotoGP al setembre a porta tancada

les decisions de les autoritats sa-

nitàries durant la desescalada del 

confinament.

D’altra banda, el WorldSBK 

també participa en l’oferta de 

Dorna Sports, de manera que si 

el Circuit acaba acollint finalment 

aquestes dues curses de MotoGP, 

també n’acollirien una de WorldS-

BK 2020, el Mundial de Superbi-

kes, sent tres del màxim nivell. 

En aquest cas, el calendari de 

WorldSBK ja té marcat el cap de 

setmana del 18 al 20 de setembre.

sió al Circuit.  

MOTO GP Un dels moments de la cursa del 2019 al Circuit

L'Handbol Sant 
Fost s'adhereix al 
Pla d'Igualtat de la 
Federació Catalana
SANT FOST. L'Handbol Sant Fost 

s'ha adherit al Pla d'Igualtat de la 

Federació Catalana d'Handbol. El 

document es va posar en marxa ja 

fa unes setmanes i vol potenciar 

l’aplicació de polítiques transver-

sals amb perspectiva de gènere 

en totes les activitats i actuacions 

que es desenvolupin des de la prò-

pia federació i els seus clubs.

La capitana del sènior femení 

Rosa López va anunciar-ho per les 

xarxes socials del club i va explicar 

que l'entitat s'adheria perquè "és 

un pla que lluita per tota la injus-

tícia i la discriminació per raó de 

gènere que encara hi ha en l'àm-

bit esportiu",  

Amb aquest pla, l'ens federatiu 

es vol ampliar la participació de les 

dones en tots els àmbits i estaments 

de l’handbol: jugadores, entrenado-

res, àrbitres, gestores i dirigents. 

Fins ara, l'Handbol Sant Fost és 

l'únic club baixvallesà que s'ha ad-

herit en aquest Pla d'Igualtat de la 

Federació Catalana d'Handbol.  

HANDBOL

Nova data

La sisena edició del World RX del     

Circuit de Barcelona-Catalunya ja té 

nova data: el cap de setmana del 17 

i 18 d’octubre de 2020. La Federació 

Internacional, conjuntament amb el 

promotor internacional del World RX 

així com els diferents promotors i els 

circuits implicats al calendari de la 

competició de rallycross, han arribat 

a un acord per a restablir el calendari 

de la temporada. Des del World RX de 

Catalunya ja es treballa en un pla de 

seguretat específic.  

EL RALLYCROSS, EL 17 
I 18 D'OCTUBRE
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MOLLET. "Ja no saps què més fer 
en aquest etern confinament? 
Fart de netejar? Cansada de vi-
deotrucades? La Colla Gegante-
ra de Mollet té la solució". Així 
arrenca el vídeo publicat per la Co-
lla Gegantera de Mollet a les xarxes 
socials en el qual conviden a les 
entitats i a la ciutadania a ballar 
la Polca d'Ours a casa. L'activitat 
consisteix a enregistrar-se ballant 
aquesta cançó tradicional i publi-
car el vídeo a Instagram etiquetant 
@gegants.mollet o enviar-lo a l'en-
titat mitjançant el correu electrò-
nic gegants.mollet@gmail.com.

"És un repte per animar el con-
finament", diu Juan Carlos Linares, 
president de la Colla Gegantera mo-
lletana. Tanmateix, no és la primera 
acció que els geganters fan durant 

l'estat d'alarma. "Una companya 
de l'entitat va fer uns dibuixos 
dels gegants, i els hem penjat a 
les xarxes perquè la canalla els 
pugui pintar", explica Linares.

Els dibuixos d'en Vicenç, na Ma-
rinette, na Guillema de Manlleu i en 
Mir de Mollet es poden descarre-
gar a l'Instagram de la colla i, igual 
que en el cas del ball, els Geganters 
de Mollet demanen que es pengin 
a Instagram les fotos dels gegants 
pintats i s'etiqueti a l'entitat.

Un futur "complicat"
Les actuacions de les colles gegan-
teres no tenen bon futur. "En les 
cercaviles estem tots junts; dins 
dels gegants suem i hi ha risc de 
contagi en canviar els portadors 
–normalment hi ha uns tres por-

tadors per gegant en cada actua-
ció–; els grallers, tots junts, van 
bufant", explica el president dels 
Geganters de Mollet, Linares, qui 
lamenta que "serà complicat tor-
nar-hi". De moment ja s'han hagut 
d'anul·lar moltes trobades, com la 
Ciutat Gegantera de Sant Boi del 
maig. A la capital baixvallesana, la 
pròxima actuació prevista pels ge-
ganters molletans era per Sant Joan, 
acompanyant l'arribada de la flama 
del Canigó, i el consistori molletà ja 
ha confirmat que al juny no se ce-
lebraran activitats al carrer. L'altra 
gran actuació prevista és a la festa 
major d'estiu. "Dependrem de 
l'Ajuntament. Estem en continu 
contacte amb la regidora de Cul-
tura, però ara mateix no sabem 
res oficial", clou el president.  S.c.

CULTURA

Sessions diàries de contesEl Casal de Joves de Cal Jardiner segueix actiu
Les Biblioteques del Vallès Oriental ofereixen a través del perfil d'Instagram
@bibliotequesvo unes sessions de contes en 
directe. Es fan de dilluns a divendres a les 
12 h i s'adrecen a infants de més de 3 anys.

Malgrat el confinament, el Casal de Joves Cal Jardiner de Parets 
continua oferint activitats, en aquest cas en línia. Concretament 
fan francès (dilluns a les 18 h), manga (dimecres a les 17 h), teatre 
(dissabtes a les 11 h), percussió i ritme (dimarts i divendres a les
18 h) i els dissabtes fan un repte culinari que pengen a Instagram.

Els geganters de Mollet 
conviden la ciutadania a
ballar la 'Polca d'Ours' a casa

POPULAR   L'ENTITAT HA PREPARAT AQUEST REPTE PER ANIMAR EL CONFINAMENT

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha 
decidit suspendre totes les acti-
vitats que hi havia previst que es 
realitzessin a la via pública durant el mes de juny, davant la dificultat 
de tirar-les endavant complint les 
normatives de l'estat d'alarma es-
tablertes pel govern espanyol.

Una de les activitats més popu-
lars del juny és la celebració de 
la revetlla de Sant Joan, amb l'ar-ribada de la flama del Canigó i la 
festa posterior, que no es podrà 
fer –com a mínim no es podrà ce-
lebrar a la via pública– arran de la 
decisió del consistori.

Des de l'Ajuntament de Mollet, 
però, apunten que continuen en 
contacte directe amb les entitats 
de la ciutat per avaluar cadascuna 
de les accions que tenien progra-
mades per a aquest mes.

Del que sí que es pot continu-

AFECTACIÓ DEL CORONAVIRUS  LA REVETLLA DE SANT JOAN S'HAURÀ D'ANUL·LAR O COM A MÍNIM NO ES PODRÀ CELEBRAR AL CARRER

Mollet suspèn totes les activitats
a la via pública del mes de juny

ar gaudint és del programa Oci a 

Casa, gaudeix sense risc que setma-
na rere setmana va ampliant les 

opcions d'oci i que a hores d'ara 
ja ha sobrepassat les 13.000 visu-
alitzacions. D'entre totes elles, les 

propostes esportives són les més 
visualitzades, en especial les de la 
categoria Esport en Família. 

arxiu

SANT JOAN  L'arribada de la flama del Canigó a la plaça de Catalunya de Mollet en la revetlla de l'any passat

El Museu Abelló se 
suma a la plataforma 
Museuobert.cat
MOLLET. El Museu Municipal Joan 
Abelló s'ha incorporat a la platafor-
ma digital Museuobert.cat. L'ob-
jectiu és mantenir el museu obert, 
malgrat que físicament les portes 
estiguin tancades. A Museuobert.
cat es poden trobar més de 800 
peces de la Col·lecció Abelló, que 
poden entrar en diàleg directe amb 
les col·leccions de 17 museus més 
de Catalunya. Museuobert.cat tre-
balla permanentment en la seva 
actualització, de manera que ofe-
reix uns continguts contínuament 
en procés de canvi i ampliació.

El portal permet la visualitza-
ció i difusió de les col·leccions de 
museus que se sumin a la inicia-
tiva, així com una intuïtiva cerca 
per camps i museus, facilitant la 
publicació a les xarxes socials, un 
dels eixos més forts en aquests 

moments de confinament.
El principal objectiu de Mu-

seuobert.cat és ajudar a comunicar 
i difondre el patrimoni cultural, per 
mitjà de diversos eixos: visibilit-
zar les col·leccions; facilitar eines 
de difusió de les seves col·leccions 
als museus; posar a l’abast de tots 
els ciutadans el patrimoni cultural; 
transmetre coneixement a través 
de les xarxes socials; i ajudar els 
professionals a seguir treballant en 
la situació d’excepcionalitat actual.

S'amplia el termini del Mollet Art
El certamen artístic bianual Mo-

llet Art 2020. Memorial Cesc Bas 

ha ampliat la convocatòria, que en 
principi finalitzava el 4 de maig, 
fins al 15 d'octubre. Hi poden par-
ticipar els artistes nascuts després 
de l’1 de gener de 1985.  

ART  ES TRACTA D'UNA NOVA EINA PER VISITAR EL MUSEU MOLLETÀ

CREACIÓ ARTÍSTICA

El CRA'P organitza 
tres tallers 
formatius en línia
MOLLET. El CRA'P de Mollet ofereix 
tres tallers en línia per fer durant 
el confinament. Un és de ioga, els 
dijous del mes de maig a les 10.15 
h, i està obert a tots els nivells. Les 
sessions les imparteix la ballarina 
i coreògrafa molletana Núria Guiu.

L'entitat també reprendrà el cin-
què mòdul del taller regular Univer-
sos en moviment, titulat Escoltar-se 

en moviment. Es tracta de sis sessi-
ons, els dimecres des del 13 de maig 
fins al 17 de juny a les 20h, i l'impar-
tirà María Elisa Al Cheikh. Es pretén 
propiciar una escolta interna a tra-
vés del cos i el moviment que ajudi 
cadascú a connectar amb si mateix.

L’última proposta és La Paraula 

Transformadora, amb quatre sessi-
ons els dissabtes des del 16 de maig 
fins al 6 de juny a les 18 h, imparti-
des per Michael Gadish. És una in-
troducció a la misticologia oral, l’art 
de la narració com a mètode d’ins-
piració espiritual. Es treballarà amb 
la cosmogonia de la cultura índia.  
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La Colla dels Torrats organitza 

el primer correbars virtual
MOLLET. Malgrat que cada dia les 

autoritats permetin sortir més al 

carrer, a passejar, a córrer i fins i 

tot a comprar en establiments que 

fins ara estaven tancats, encara 

manquen unes quantes setmanes 

per gaudir d'activitats públiques al 

carrer. Davant d'aquesta conjuntu-

ra, la Colla dels Torrats ha organit-

zat una activitat per participar-hi 

des de casa. Es tracta del Confina-

tasques, el primer correbars virtu-

al, l'adaptació al confinament del 

seu tradicional Torratasques.

El Confinatasques serà dissabte 

a les 19 h mitjançant un directe al 

perfil d'Instagram @covid19tri-

plejsoundfestival.

Els dj TripleJ dinamitzaran 

aquest esdeveniment en el qual 

de manera telemàtica s'anirà fent 

xaranga per poder arribar virtual-

ment a cadascun dels bars partici-

pants –Analògic, BCC, The Bishop, 

Brannigan's, Nou Custom, Fussi-

on, KèFem, Prat, Bodega Segalés i 

Via Finale–.

En arribar –virtualment– a ca-

dascun dels bars, els TripleJ ex-

plicaran la manera com s'ha de 

beure la beguda que cadascú hagi 

preparat a casa. Les consumici-

ons van a càrrec dels participants, 

amb la beguda que més els vingui 

de gust i la quantitat que creguin 

convenient, però des de la Colla 

dels Torrats recomanem un con-

sum responsable. Tenint en comp-

te que les begudes van a gust del 

consumidor, i evidentment poden 

no ser alcohòliques, aquest esde-

veniment s'ha creat per a totes les 

edats i per fer-ho en família.

A banda del directe a Instagram 

live, per on es podrà seguir el Con-

finatasques, hi haurà una connexió 

paral·lela per Google Meet (meet.

google .com/mmm-zxzp-nry) . 

POPULAR   ELS TORRATS HAN ADAPTAT EL SEU TRADICIONAL TORRATASQUES AMB AQUEST CONFINATASQUES QUE ES POT GAUDIR DES DE CASA

CARTELL  La festa virtual serà dissabte a les 19 h a Instagram i Google Meet

torrats

D'aquesta manera, els participants 

es podran veure entre si mateixos i 

podran compartir una estona ple-

gats. En aquest cas, però, remar-

quen la importància de silenciar el 

Google Meet, ja que la idea és que 

els participants es puguin veure, 

però sempre seguint les indicaci-

ons i la xaranga dels TripleJ.

D'altra banda, des de la colla afe-

geixen que els djs que animaran la 

gresca, tres membres de Torrats, 

fan sessions regulars de música i 

ball en directes d'Instagram. i

Visyon guanya el Globus
d'Or al Festival d'Hamburg
PARETS. El documental Tras la estela 

de Elcano: una travesía en 360º, re-

alitzat per Visyon –que forma part 

de Mediapro– i RTVE, ha guanyat un 

Globus d'Or al Festival d'Hamburg 

al millor contingut en realitat vir-

tual, "el màxim premi que es pot 

guanyar a Europa". També ha re-

but la Menció d’Honor als The We-

bby Awards, "els Oscar del món 

digital". Ja fa tres anys que Visyon 

i RTVE treballen conjuntament i el 

paretà Emili Blanque, Director de 

Negoci de Visyon, explica que el 

mitjà públic els va proposar "enre-

gistrar un viatge sobre el vaixell 

escola Juan Sebastián Elcano", 

amb estudiants formant-se per a la 

Marina espanyola. Tot plegat, coin-

cidint amb el cinquè centenari de la 

primera volta al món en vaixell, en-

capçalada per Elcano i Magallanes.

"Ens vam reunir amb l'armada 

i els hi va encantar", diu Blanque. 

Així que una guionista de RTVE, un 

DOCUMENTAL   L'AUDIOVISUAL, EN REALITAT VIRTUAL, TAMBÉ HA REBUT AQUESTES DARRERES SETMANES LA MENCIÓ D'HONOR ALS THE WEBBY AWARDS

EN REALITAT VIRTUAL  Una de les imatges enregistrades pel dron

visyon

tècnic d'àudio i dos operadors de 

càmera van pujar al buc al port de 

Getxo (Biscaia) i van enregistrar la 

travessia durant quatre dies fins a 

Puerto Marín (Pontevedra). Fins i 

tot van poder fer volar un dron. "Hi 

ha problemes per volar a la costa, 

però vam demanar els permisos 

i la peça ha sortit guanyant", co-

menta el paretà.

Pel que fa a la part audiovisual, 

Blanque apunta que el documental, 

en realitat virtual, "té una qualitat 

molt alta" i destaca el "so ambisò-

nic, posicional". D'altra banda, el 

paretà també explica que un dels 

valors d'aquest projecte és que "té 

una gran narrativa". "El narra-

dor, en veu en off, és el vaixell. 

Així que coneixem el punt de 

vista del vaixell, com si tingués 

ànima", hi afegeix. Concretament, 

explica com és la vida a bord, com se 

sent de satisfet pel servei que dona 

a la formació dels futurs marins de 

l'Armada, tasca que realitza des de 

ja fa més de 90 anys.

Pel que fa al reconeixement de la 

feina realitzada per Visyon i RTVE, 

reflectit en aquestes darreres set-

manes amb els dos guardons re-

buts, Emili Blanque assegura sen-

tir-se molt satisfet i lamenta que 

amb el confinament no s'hagin po-

gut celebrar. i SERGIO CARRILLO

e.b.

EMILI BLANQUE  

¡¡ CONTROLA TU PESO AHORA !!
CONTROLA TU PESO SIN DEJAR DE COMER.

COMIENDO DE TODO DE MANERA SALUDABLE.
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO · PAUTAS DE ALIMENTACIÓN.

SEGUIMIENTO SEMANAL. 

   665 37 11 20 @eliychema

dissabte 9

diumenge 10

divendres 8

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

Cel molt ennuvolat  de 

núvols alts i mitjans, més 

abundants al matí,  i aniran 

circulant tot el dia, encara 

amb temperatures altes.

Núvols baixos tapant el cel 

a primera hora, per  anar 

quedant clar fins a migdia, 

en què tornaran els núvols 

alts i amb temperatures 

transitòriament més altes.

Molt tapat ja des de prime-

ra hora. A partir de migdia 

les pluges s’estendran pel 

país i podrien ser fortes. 

La temperatura experi-

mentarà una forta caiguda.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 30 24ºC 13ºC 23ºC - 52 km/h W

DIVENDRES, 1 27ºC 13ºC 27ºC - 48 km/h W

DISSABTE, 2 25ºC 14ºC 23ºC - 26 km/h SE

DIUMENGE, 3 23ºC 14ºC 22ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 4 28ºC 14ºC 25ºC - 24 km/h SSW

DIMARTS, 5 25ºC 15ºC 22ºC - 23 km/h SE

DIMECRES, 6 27ºC 14ºC 23ºC - 31 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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