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ÀVIES VALENTES
Dues residents centenàries de Santa Rosa 

i Pedra Serrada superen el coronavirus  4

ACCIÓ MUNICIPAL

El ple aprova mesures 

per fi nançar ajuts que 
es podran demanar a 

l'ofi cina de la Covid-19 
a partir de dilluns  8 i 10

fsm

ESPAIS PÚBLICS

MOLLET REOBRE ELS PARCS DE CAN MULÀ I DE 
PLANA LLEDÓ ELS CAPS DE SETMANA I DÓNA 
PRIORITAT ALS VIANANTS A GAIETÀ VÍNZIA  10

LABORAL

TREBALL COMPTABILITZA MIG MILER D'EXPEDIENTS 
DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ (ERTO) A 
MOLLET I 2.657 VEÏNS I VEÏNES AFECTATS   20

TRIBUTS   L'EXECUTIU LOCAL MANTÉ QUE L'INCREMENT ÉS RESPONSABILITAT DEL CONSORCI DE RESIDUS I QUE ES FAN BONIFICACIONS ALS MÉS VULNERABLES 14

El govern de Monràs mantindrà el 
15% de pujada de les escombraries

CRISI DE LA COVID-19

El Govern proposa que 
el Baix Vallès continuï en 
fase 0 de desconfi nament 
amb fl exibilitzacions  3

L'Hospital recupera 

activitat i fa un miler de 

consultes externes al dia 

i 100 cirurgies setmanals  4 

El centre manté la 

tendència a la baixa de 
pacients infectats i l'UCI té 
una ocupació del 30%  4
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CRISI DE LA COVID-19

Cap a la fase 0 "avançada"
El Govern català proposa que el Baix Vallès es mantingui en la fase 0 però amb algunes flexibilitzacions 

BAIX VALLÈS. El procés de desesca-

lada al Baix Vallès serà dels més 

lents de tot Catalunya. Si l'espe-

rança la setmana passada era po-

der passar a la fase 1 de desconfi-

nament el proper dilluns, aquesta 

setmana el Govern de la Generali-

tat, atenent a dades epidemiolò-

giques i demogràfiques, entre al-

tres, ha fet una proposta diferent, 

que, en últim terme haurà de ser 

aprovada pel govern de l'Estat. 

Salut ha proposat que la ciutat de 

Barcelona i les regions sanitàries  

metropolitanes sud i nord, a què 

pertany el Baix Vallès, passin a 

una "fase 0 avançada", on es "fle-

xibilitzin" algunes de les mesures 

que es poden fer en aquests mu-

nicipis. Per exemple, el planteja-

ment del Govern passa per poder 

obrir botigues sense cita prèvia, 

que es pugui flexibilitzar la cele-

bració de vetlles, que puguin obrir 

biblioteques en servei de préstec 

o museus, amb aforament limitat, 

i també centres de culte amb un 

terç màxim de l'aforament. 

Ni terrasses ni reunions 

La proposta descarta poder obrir 

terrasses de bars i restaurants o 

fer reunions d'un màxim de 10 

persones, com es preveu a la fase 

1. Tampoc permetria el funciona-

ment de gimnasos ni la mobilitat 

entre municipis que no sigui es-

trictament per motius laborals. La 

resta de regions sanitàries i algu-

nes zones de l'àrea metropolitana 

com el Baix Montseny, el Garraf i 

l’Alt Penedès sí que farien un pas 

més en la desescalada i passarien 

a la fase 1.

La tendència a la baixa de la in-

cidència del coronavirus a totes 

les regions sanitàries no ha estat 

suficient perquè les tres regions 

més poblades del país puguin 

passar a fase 1. Segons les dades 

de Salut, a la regió sanitària me-

tropolitana nord s'han detectat 

493 casos positius entre l'1 i el 14 

de maig, una xifra que supera els 

14.000 si se li sumen tots els casos 

sospitosos en les darreres dos set-

manes. La titular de Salut indicava 

que en les tres regions, de manera 

paral·lela a la resta de Catalunya, 

"estem assistint a una disminu-

ció progressiva de la incidència 

de la pandèmia” i que ara mateix 

estan en “un risc moderat o baix 

de rebrot”. Tot i això, remarcava 

que cal ser “especialment pru-

dents” per la seva elevada densi-

tat de població (1.709 habitants / 

km2 ) i perquè són unes regions 

que alberguen les majors desi-

gualtats socials del país.

Segons la consellera de Salut, 

Alba Vergés, la decisió s'ha pres 

tenint en compte diversos factors: 

la incidència del virus i el nombre 

de contagis de la darrera setmana, 

la capacitat assistencial per donar 

resposta a un possible rebrot i el 

volum de mobilitat que comporta-

ria un risc més alt de transmissió. 

“Estem preparats per iniciar el 

desconfinament a Barcelona i 

el seu entorn metropolità i ens 

plantegem que sigui progressiu 

amb la voluntant d’anar avan-

çant però amb la prudència de 

no haver de fer passos enrera”, 

afirmava aquest dijous Vergés.  

* La taxa de positius és la taxa 

estandaritzada de casos detectats per cada 

10.000 habitants. Són dades del 14 de maig 

FONT: DEPARTAMENT DE SALUT

PARETS
Positius: 141
Sospitosos: 297
Taxa de positius: 84,94*MOLLET

Positius: 469
Sospitosos: 1.085
Taxa de positius: 96,76*

LA LLAGOSTA
Positius: 63
Sospitosos: 169
Taxa de positius: 44,18*

SANTA MARIA
Positius: 3
Sospitosos: 40
Taxa de positius: 34,99*

MONTORNÈS
Positius: 118
Sospitosos: 276
Taxa de positius: 79,84*

MONTMELÓ
Positius: 51
Sospitosos: 152
Taxa de positius: 57,67*

MARTORELLES
Positius: 31
Sospitosos: 119
Taxa de positius: 64,84*

SANT FOST
Positius: 120
Sospitosos: 392
Taxa de positius: 127*

Taxa superior a 120  

Taxa entre 120 i 80  

Taxa entre 80 i 50

Taxa inferior a 50

CASOS A LA REGIÓ SANITÀRIA METROPOLITANA NORD (1 al 14 de maig)

Casos totals

Casos positius

Casos totals

Casos positius

En la fase intermitja es 
podria comprar a botigues

sense cita prèvia però no fer 
reunions de fins a 10 persones
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CRISI DEL COVID-19

MOLLET / PARETS.  Si un col·lec-

tiu ha estat dels més afectats per 

la Covid-19 és el de la gent gran 

que viu en residències. Els equi-

paments geriàtrics de Santa Rosa 

a Mollet i Pedra Serrada a Parets, 

gestionats per la Fundació Sanità-

ria Mollet, han registrat un nom-

bre notable de defuncions però 

entre aquest dolor també hi ha ca-

sos de superació que aporten un 

bri d'esperança. Són els casos de 

l'Aurora Grau i la Gràcia Valencia, 

dues residents centenàries que 

han superat la Covid-19.  

L’Aurora Grau, resident de la Pe-

dra Serrada, ha superat el virus i 

una fractura de fèmur que va patir 

durant el procés de malaltia. "És 
una senyora molt estimada al 
centre, alegre, carismàtica, llui-
tadora i amb moltes ganes de 
viure", diuen les seves cuidadores. 

Al setembre de 2012, ella i el 

seu marit van anar a viure a la re-

sidència per garantir les atencions 

que requeria la seva parella, però  

pocs mesos després va enviudar. 

L'Aurora, per voluntat pròpia, va 

decidir quedar-se al centre que 

considera casa seva. 

Durant l’aïllament a la residèn-

cia per donar positiu en Covid19, 

MOLLET. L'Hospital manté la ten-

dència al decreixement en relació 

a la presència del Covid19. Aquest 

dijous, hi havia 10 persones en pro-

cés Covid, centralitzades en una 

única àrea d’hospitalització. A ban-

da d’aquesta excepció, la resta de 

l’Hospital està lliure de Covid. Les 

altes acumulades sumen quasi 500 

persones i, en relació a la setmana 

passada només hi ha hagut una 

defunció. Així mateix, els professi-

onals en situació d’aïllament repre-

senten ja menys de l’1% del total i 

l’ocupació de l’UCI és del 30%.

“L’escalada de la Covid-19 va 
implicar canvis en l’organitza-
ció, canvis estructurals, funci-
onals que van requerir un im-
portant esforç per part de tots. 
Està requerint un esforç similar 

tornar a un estat de nova nor-
malitat, que s’ha d’anar intro-
duint sempre mantenint una 
mirada responsable i prudent 
cap a l’evolució de la situació 
epidemiològica”, diu Jaume Du-

ran, director general de la Funda-

ció Sanitària Mollet.

Segons fonts de l'Hospital, la 

principal acció actualment és se-

guir augmentant la quantia de 

consultes externes que es realit-

zen, ja siguin per telèfon o pre-

sencials, i el nombre de cirurgi-

es i exploracions programades. 

Concretament, aquests dies s’han 

realitzat al voltant de 1.000 con-

sultes externes diàries i 100 ci-

rurgies setmanals. El reinici de 

l’activitat de l’àrea d’obstetrícia i, 

concretament, l'atenció als parts 

Dues àvies centenàries de Santa Rosa 
i Pedra Serrada superen la Covid-19  

L'Hospital preveu un augment de les consultes 
externes telemàtiques amb la "nova normalitat"

fsm

VIRUS SUPERAT L'Aurora Grau, de Pedra Serrada, amb una de les cuidadores

va patir una caiguda amb la conse-

qüent fractura de fèmur, pel que 

es va derivar a l'Hospital de Mo-

llet. Donada l'estabilitat de símp-

tomes malgrat el coronavirus, va 

ser intervinguda quirúrgicament i 

pocs dies després rebia l'alta hos-

pitalària amb el negatiu de la Co-

vid-19 sota el braç. 

La rebuda de l'Aurora a Pedra 

Serrada va ser un dels moments 

mes emotius per l'equip de pro-

fessionals i per a les persones 

residents. La trobada amb el seu 

fill també va ser molt esperada 

malgrat fos a través dels vidres 

que separen la recepció del centre 

amb l'exterior.

Actualment l'Aurora està en 

procés de recuperació però ca-

mina novament gràcies a la seva 

voluntat, l'ajut dels fisioterapeu-

tes de la residència i de l'equip 

d'infermeres i auxiliars. Continua 

rebent alguna visita del fill a tra-

vés dels vidres i a la vegada manté 

el contacte amb la família a través 

del telèfon i les videotrucades,  

però ella anhela que arribi el dia 

de poder abraçar la família i ce-

lebrar conjuntament els 101, que 

complirà el proper 8 de juliol.

BAIX VALLÈS. El Departament de 

Salut ha anunciat que farà arriba-

rà gradualment a tots els Centres 

d'Atenció Primària de Catalunya 

(CAP) proves PCR per fer a paci-

ents amb símptomes de covid-19. 

Dilluns, les proves es començaven 

a fer en centres de primària de les 

tres regions que ja estan en fase 1, 

el Camp de Tarragona, les Terres 

de l'Ebre i l'Alt Pirineu i l'Aran. 

Fonts de Salut indiquen que ara 

mateix s'estan prioritzant aques-

tes tres regions, però preveuen 

que els tests PCR vagin arribant 

els pròxims dies a tots els centres 

de primària catalans per estendre 

aquestes proves a totes les regions.

Les proves PCR als CAP es faran 

als pacients amb simptomatolo-

gia de coronavirus i que un metge 

consideri que s'ha de fer una prova. 

No faran, per tant, proves de forma 

arbitrària a tota la població. La deci-

sió de fer proves PCR als CAP s'em-

marca en l'estratègia d'identificar 

casos nous i els seus contactes. Sa-

lut ha prioritzat començar-les a fer 

aquest dilluns en les tres regions en 

fase 1 i preveu que els pròxims dies 

els tests vagin arribant a la resta de 

centres d'assistència primària de 

Catalunya. La prova PCR consisteix 

en prendre una doble mostra –na-

sal i faríngea- amb un hisop. 

Salut estendrà 
els pròxims dies 
a tots els CAP 
les proves PCR

Però l'Aurora no ha estat lúni-

ca. La Gracia Valencia, també de 

100 anys i resident de Santa Rosa, 

també ha superat aquesta malal-

tia. “El meu fill em deia que ha-
via de vèncer el virus, que havia 
d'estar amb ells i així ho he fet", 

explica la Gracia. Li van detectar la 

malaltia en fer-li una PCR després 

que la Gracia comencés a manifes-

tar cert malestar i alguns símp-

tomes. Va estar un mes aïllada a 

l’habitació fins que, per fi i des-

prés de repetides PCR, va obtenir 

un resultat negatiu.

"Jo no he tingut por de res", 

manifesta la Gracia, que per altra 

banda afirma que hi havia dies que 

es trobava millor i dies que es tro-

bava pitjor. Ara ja pot passejar per 

les instal·lacions, prendre el sol a la 

terrassa i descansar a la sala comú 

però troba a faltar la seva família 

amb qui contacta via videoconfe-

rència a l’espera que, per fi, puguin 

venir a veure-la de nou. “El meu 
marit em deia que era la dona 
de la sort, perquè tot m'anava 
bé i tot em sortia bé", explica. “És 
l’alegria i l’esperança de tots els 
que treballem en residències”, 

explica la Elisabet Piñas, directora 

de Santa Rosa.  

víctor león

CONTROLS D'ENTRADA  Cues per accedir a les instal·lacions

es farà durant la fase 1, en la qual 

encara no hi és el Baix Vallès.

La Covid-19 i el retorn a la nova 

normalitat està implicant reptes i 

alguns canvis de funcionament com 

el nombre de persones que poden 

estar en una sala d’espera o els 

controls per accedir a l’hospital per 

tal d’assegurar que segueixi lliure 

de Covid19. També augmentarà el 

nombre de consultes externes que 

es faran de forma telemàtica sem-

pre que la situació del pacient i el 

cas particular ho permetin. “Alguns 
d’aquests canvis pot ser que ha-
gin vingut per quedar-se”, explica 

Jaume Duran, qui manifesta que, de 

moment, "haurem d’aprendre a 
conviure amb Covid-19 i adap-
tar-nos a una nova manera de fer 
les coses", conclou.   

EL CENTRE CONTINUA AMB EL DECREIXEMENT DE CASOS DE LA COVID-19 I PREVEU PODER REPRENDRE L'ATENCIÓ ALS PARTS DURANT LA FASE 1

L'Aurora Grau i la Gracia Valencia, dos casos de contagi en gent gran amb final feliç
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CRISI DE LA COVID-19

Seguir en fase 0, un 
maldecap per sobreviure 
en la restauració

BAIX VALLÈS. Dimecres, el Govern 
de la Generalitat anunciava la pro-
posta per retardar de nou la posa-
da en marxa de la fase 1 de la de-
sescalada que ha de permetre que 
els locals de restauració del Baix 
Vallès puguin obrir les seves ter-
rasses amb un 50% de l'ocupació. 

Després de dos mesos amb els 
locals tancats o fent només co-
mandes a domicili i des de fa un 
parell de setmanes amb la possi-
bilitat de recollir-les a l'establi-
ment,  a conseqüència de la crisi 
sanitària del coronavirus, els res-
tauradors es mostren preocupats 
amb la situació que està vivint el 
sector, i intenten reinventar-se 
per tal de sobreviure. Aquest és el 
cas del restaurant Can Parera de 
Parets, que ha incorporat un nou 

APILADES Les cadires i les taules d'una terrassa a Parets aquest dijous, una situació que s'allargarà uns dies més

queixar", explica el Pere Parera, 
un dels tres germans propietaris 
del restaurant familiar. A Can Pa-
rera, però hauran d'esperar fins a 
la fase 2 per poder tornar a obrir 
el local, ja que no disposen de ter-
rassa. Amb tot, el propietari ja ha 
fet els càlculs per quan pugui tor-
nar a obrir portes: "Haurem de 

reduir de 120 places a 60", ha 
explicat. Un altre dels canvis im-
portants per a aquest establiment 
emblemàtic serà el d'haver de 
retirar el bufet: "Haurem de tor-

nar a fer menús, tal com feien 

els nostres pares els anys 70", 
diu el Pere Parera. De moment el 
restaurant manté els treballadors 
en ERTO i són només els tres ger-
mans els que s'encarreguen de les 
comandes.  El que troben a faltar 
des de Can Parera és una norma-
tiva que els aclareixi  els dubtes. 

Aquesta queixa sobre la nor-
mativa també la comparteix el 
propietari de Sak Restaurant, a la 
Llagosta. En Lluís Tort considera 
que el Govern no dona "prou in-

formació" i no està avisant amb 
"prou antelació" als restaura-
dors per poder estar preparats i 
complir les mesures de protecció 
en aquests canvis de fase. A Tort, 
també el preocupa la reacció de la 
clientela: "No sabem si voldran 

seure de nou en un restaurant 

per menjar". En aquest sentit, 
per donar certa tranquil·litat 
als clients, han comprat un canó 
d'ozó per desinfectar el local. 

Des de Sak Restaurant fa dues 
setmanes que fan menús per a em-
preses i arrossos els caps de setma-
na. Segons el propietari, una pro-
posta que els ajuda a anar tirant, 
tot i no ser suficient: "L'hostaleria 

és un dels sectors més afectats 

i quan tornem res no serà el 

mateix". I és que com a Can Pare-
ra hauran d'esperar la fase 2 per 
obrir, ja que no tenen terrassa.

Al bar Hops de Mollet, en can-
vi, només fan servei a domicili 
de cerveses d'importació i han 
decidit esperar a la fase 1, quan 

EL MOLLET HUB ATÉN 1.500 CONSULTES 
D'EMPRENEDORS I EMPRESES 
n Des de l’inici de l’estat d’alarma l’Ajuntament de Mollet, a través del MolletHub, ha 
atès gairebé 1.500 consultes d’emprenedors i empreses. Tot i que el tema central de 
les consultes canvia constantment en funció de les novetats legislatives i les mesures 
que els diferents governs van aprovant cada setmana, en termes generals les més 
freqüents són per conèixer com acollir-se a algun ajut i com l’han de tramitar. També 
són habituals les preguntes específiques de treballadors afectats per un ERTO i sobre 
què es pot fer i què no en les fases de desescalada. Els emprenedors, comerços, 
autònoms, professionals i microemepreses també estan fent preguntes pensant en 
continuar el seu negoci i preparant-se en el nou context. Les més freqüents estan 
relacionades amb com vendre telemàticament. També els preocupen aspectes sobre 
com millorar el negoci, com incrementar vendes i com arribar a més clients.

servei de comandes per poder 
seguir treballant. Una aposta que 
de moment els està funcionant: 

"Estem molt agraïts amb la 

clientela. Estem treballant for-

ça en el dia a dia, no ens podem 

S.carrillo

< 50% ocupació de la terrassa  i  2     
        metres de distància entre taules 
< Màxim de 10 persones juntes
< No consumir dins dels locals
< Poden acceptar comandes, que  
        es poden fer al mateix local, per 
        telèfon o per Internet.
< Tenir un espai habilitat i   
        senyalitzat per comandes
< Prioritzar la utilització de   
        tovallons d’un sol ús
< Eliminar productes d’autoservei, 
        com setrilleres i porta tovallons, 
        i evitar la utilització de cartes
< Tenir un dispensador de gel 
         hidroalcohòlic a l’entrada
<Netejar i desinfectar les taules i 
        cadires entre un client i un altre
<Es recomana pagar amb targeta

REQUISITS A LA FASE 1

se'ls permeti obrir la terrassa, per 
oferir també menjar. 

Tot i que la resposta de la gent 
amb aquest nou servei de coman-
des ha estat "bastant positiva", 
segons el propietari, el Jordi Mora, 
aquesta aposta només els ha per-
mès cobrir algunes despeses. És 
per això que esperen la fase 1, tot 
i que amb algunes peticions: "Te-

nim una terrassa molt petita i 

si l'Ajuntament no ens permet 

ampliar-la, es fa inviable obrir", 
alerta Mora. Si finalment l'Ajun-
tament els dona aquesta opció, 
Mora es planteja poder treure de 
l'ERTO un dels 5 treballadors que 
té en plantilla. Una qüestió que 
també el preocupa: "Si ens obli-

guen a mantenir tots els llocs 

de treball, serà impossible so-

breviure", alerta.
Una preocupació que compar-

teix la propietària de la Pizzeria 
Belle Luna de Montornès: "Tre-

ballem un repartidor i un piz-

zer, perquè les comandes ens 

han baixat al 50%", diu Rosmery 
Antesana, qui alerta de la inversió 
que hauran de fer els restaura-
dors si a partir d'ara han d'utilit-
zar productes d'un sol ús.  a.mir 

BAIX VALLÈS. Una de les taxes que 
ha patit modificacions durant l'es-
tat d'alarma ha estat la que afecta a 
les terrasses de bars i restaurants, 
que en la majoria de municipis 
del Baix Vallès s'ha modificat per 
donar un respir econòmic als res-
tauradors. A Mollet hi ha 163 ter-
rasses autoritzades i a totes elles 

se’ls ha eximit el pagament de la 
taxa d’ocupació de terrasses, des 
del decret de l'Estat d'alarma  i du-
rant la resta del 2020. En el cas de 
Parets, l'Ajuntament vol derogar 
el tribut per reduir la pressió fis-
cal, atesa la difícil situació en què 
es troba el sector. La proposta ela-
borada per la regidoria de Comerç 

es votarà en el pròxim ple, dijous 
28 de maig, però tot apunta que 
tirarà endavant com a mínim amb 
els vots de les tres forces del go-
vern. En aquest cas, l'Ajuntament 
deixaria d'ingressar aproximada-
ment uns 20.000 euros previstos 
en el pressupost d'enguany. A més 
de deixar sense vigor la taxa per a 

Els ajuntaments donen un respir 
amb la taxa de les terrasses

A SANT FOST, EL CONSISTORI HA DECIDIT CANVIAR LA TARIFA DE LA QUOTA QUE PAGUEN ELS BARS I ELS RESTAURANTS PER L'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

l'any 2020, el consistori també vol 
estudiar la possibilitat de facilitar 
la instal·lació de terrasses als bars 
i restaurants que no en disposin i 
d'ampliar-ne les ja existents per 
complir amb la normativa de dis-
tanciament i les mesures d'higiene 
dictades per les autoritats sanità-
ries. En ambdós casos, les sol·lici-
tuds s'estudiaran de manera indi-
vidual per trobar la millor solució 
per a cada establiment, sempre 
que sigui possible, en funció de 
l'espai disponible i sense perjudici 
dels vianants. 

En el cas de Sant Fost, l'Ajunta-

ment està treballant en un paquet 
de mesures per pal·liar l'impacte 
econòmic de la situació d'emer-
gència i contribuir a la recuperació 
econòmica de Sant Fost. Una de les 
primeres decisions que ha pres ha 
estat canviar la tarifa de la quota 
de les terrasses que paguen els 
bars i restaurants, que es va apro-
var en el ple de dijous passat.

A Montornès es procedirà a la 
devolució de l'import durant els 
mesos que hagin d'estar les terras-
ses tancades. A la Llagosta, el con-
sistori ha decidit no cobrar aques-
ta taxa mentre no puguin obrir. 
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MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 

feia divendres passat un pas més 

per poder engegar properament 

el pla de rescat per a famílies i 

empreses que presentava fa uns 

dies. El ple municipal aprovava 

algunes mesures econòmiques 

que serviran per injectar diners 

a les accions previstes per lluitar 

contra la crisi de la Covid-19 a la 

ciutat i per ampliar l'abast d'ajuts 

i subvencions. 

En el primer plenari telemà-

tic de la història del consistori 

molletà s'ha passat a aprovació 

la modificació de crèdit de mig 

milió d'euros que ha plantejat el 

govern local de PSC i Podem per 

poder dotar de recursos el Pla per 

a la protecció social, la reactivació 

econòmica i l’impuls de l’ocupa-

ció, que en total preveu tenir un 

impacte sobre les arques munici-

pals d'1,5 milions d'euros, entre 

els ajuts directes i els ingressos 

que es deixaran d'obtenir amb 

l'ampliació de bonificacions en ta-

xes i impostos.

En concret, els 500.000 euros 

s'han aconseguit minorant diver-

ses partides del pressupost mu-

nicipal, la principal de les quals 

el fons de contingència municipal 

de 383.000 euros. A aquests se li 

sumen 41.700 euros de les apor-

tacions dels grups municipals de 

PSC, Podem i Cs –que van renun-

ciar a les subvencions de tres me-

sos als seus grups municipals–; 

60.000 euros de l'estalvi energè-

tic generat durant el confinament, 

i 15.300 euros de la partida de 

despeses generals, principalment 

d'activitats al carrer que no s'han 

dut a terme.

Aquests 500.000 euros es dis-

tribuiran en diverses partides 

d'ajut, principalment la destina-

da a les famílies, que es dota de 

292.000 euros que se sumen als 

MUNICIPAL  ELS ACORDS ECONÒMICS HAN DE SERVIR PER INJECTAR DINERS A LES ACCIONS CONTRA LA CRISI DEL CORONAVIRUS QUE TIRI ENDAVANT L'AJUNTAMENT

El ple aprova 
les mesures per 
engegar el pla de 
rescat a Mollet

600.000 que ja preveia el pressu-

post municipal en concepte d'ajuts 

en serveis socials. En aquest cas, 

els diners seran per a ajudes di-

rectes a les famílies afectades 

econòmicament per la Covid-19, 

amb un ingrés extra de fins a 250 

euros per família (180 euros en el 

cas de famílies de menys de tres 

membres).

Altres partides que es reforça-

ran seran la destinada a l'atenció a 

la pobresa energètica, que s'incre-

menta en 18.000 euros i arribarà 

als 30.000; la d'ajuts a lloguer que 

es duplica amb 35.000 euros més i 

arriba als 70.000, i la d'ajudes a la 

dinamització comercial, que creix 

en 5.000 euros i passa a 15.000.

La resta, uns 150.000 euros, es 

destinarà a la creació d'una nova 

partida d'ajuts d'emergència a 

autònoms i PIMES, que han hagut 

de tancar durant l'estat d'alarma 

(200 euros) o que han vist reduïts 

els seus ingressos en un 50% (100 

euros).

La regidora d'Economia, Mi-

reia Dionisio, explicava que 

amb aquesta primera modifica-

ció –"perquè en necessitarem 

més", deia– s'han mobilitzat "els 

recursos possibles més imme-

diats", assegurava.

La modificació de crèdit s'apro-

vava amb el vot afirmatiu de tots 

els grups municipals excepte Ara 

Mollet-ERC-MES, que s'ha abstin-

gut. "Per responsabilitat no ens 

hi oposem perquè sabem que la 

modificació és necessària però 

desconeixement perquè s'han 

tocat unes partides i no unes 

altres. No s'han compartit crite-

ris", lamentava la regidora d'Ara 

Mollet, Marta Vilaret, que també 

demanava que les properes mo-

dificacions de crèdit es puguin 

"treballar conjuntament", una 

demanda que també feia la resta 

de grups a l'oposició.

Abast de les subvencions
El ple aprovava, en aquest cas 

per unanimitat, la modificació de 

bases reguladores per a ajuts de 

subvencions de l'àmbit de drets 

socials, amb un doble objectiu, 

segons exposava Dionisio: perquè 

se'n puguin beneficiar més ciu-

tadans i per adaptar els criteris 

dels atorgaments a la crisi de la 

Covid-19.

Així, en el cas dels ajuts al pa-

gament del lloguer, s'elimina el 

criteri de l'edat i hi podrà optar 

qualsevol ciutadà, no només joves 

com fins ara. També hi podran op-

tar famílies afectades econòmica-

ment per la Covid-19. A més l'ajut 

que es pagava de 100 euros al mes 

s'amplia als 150.

A banda, el plenari també ha 

aprovat per unanimitat dues ope-

racions de tresoreria per aportar 

liquiditat a l'Ajuntament. En con-

cret, s'han renovat per tres mesos 

dues pòlisses de crèdit: una d'un 

milió d'euros amb Liberbank, i 

una segona de dos milions amb 

CaixaBank.  laura ortiz

El ple tira endavant una modificació de crèdit 

del pressupost municipal de mig milió d'euros

PLE TELEMÀTIC  Divendres al matí els regidors participaven en la primera sessió en línia de la història de Mollet

SOCIETAT
La comarca nota un sisme a Osona

Un terratrèmol de 3,6 graus amb epicentre Riudarenes, 

la Selva, divendres es va deixar notar a bona part de la 

comarca del Vallès Oriental. Segons l'Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya (ICGC), el sisme va tenir lloc a 

les 14.47h a una profunditat de 5 quilòmetres.

El govern ha fet servir el fons 
de contingència previst al
pressupost municipal que 

puja a 383.000 euros

Més oferta de Rodalies Renfe

Renfe incrementa l’oferta al servei de rodalies de 

Barcelona en hora punta fins al 90% els dies laborables 

i del 87% durant la resta de la jornada. Tant el cap 

de setmana com a la resta de línies de Rodalies de 

Catalunya se segueix prestant l’oferta actual.
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Residència i centre de dia per a gent gran Sandino
Promotor: Infraestructures. Generalitat de Catalunya.

Fotògraf: Simón Garcia

c. Barcelona, 90 local - Granollers 93 870 55 83
www.cpva.net                          cpva@cpva.net

Residència i centre de dia per a gent gran Santpedor. Ajuntament de Santpedor

El futur de les residències per a gent gran
CPVA és un equip d’arquitectes amb 

més de 40 anys d’experiència en el 

sector. Liderats per Toni Codina i Joan  

Prat, arquitectes nascuts a Granollers, 

han desenvolupat l’exercici profes-

sional en els diferents àmbits de l’ar-

quitectura i l’urbanisme. En els últims 

20  anys han rebut diversos encàrrecs 

d’equipaments sanitari-assistencials  

com són: hospitals, clíniques, centres  

d’atenció primària, residències per 

gent gran, apartaments tutelats per 

gent gran, centres de dia per gent gran 

i casals, pel que han acumulat una am-

plia experiència en aquest sector.

L’any 1998 CPVA va projectar el seu 

primer edifici per gent gran: una re-

sidència a Granollers. Des de llavors 

ha guanyat diferents concursos per a 

l’administració pública, tant de la Ge-

neralitat de Catalunya com d’àmbit 

municipal, a més a més de rebre diver-

sos encàrrecs de fundacions i altres 

entitats, pel que s’han especialitzat en 

crear espais per a la gent  gran buscant 

una arquitectura generadora d’entor-

ns que millorin les condicions de vida 

dels residents, incorporant les noves 

tendències del sector, aprenent de les 

experiències dels professionals que hi 

treballen, assistint a seminaris i obser-

vant els models capdavanters  del nord 

d’Europa.

La crisi per l’aparició de la covid-19 ha 

posat l’atenció en l’àmbit sanitari-as-

sistencial i en especial en les residèn-

cies per gent gran, on s’ha fet evident 

que el model d’atenció ha de repensar 

el seu futur pròxim a un model més 

humà i individualitzat.

Des de CPVA es treballa per un model 

centrat en l’atenció a la persona i 

allunyar-se dels centres massificats 
on es produeix la deshumanització i  

desapareix la persona. La clau està  en 

una arquitectura que agrupi un  màxim 

de 15-20 residents que puguin dispo-

sar dels seus propis espais comuns 

de sala d’estar, menjador, fins i tot cui-
na i accés directe a un espai exterior. 

El resident s’ha de sentir com a casa, 

tenir la intimitat necessària, garantir la 

socialització amb els residents i cuida-

dors com una petita comunitat, i gaudir 

de l’aire lliure que  ajuda a una vellesa 

activa  i  a  la orientació espai-temps.

En l’actual  moment de pandèmia que 

vivim, un model així facilitaria  el  con-

finament alhora que permetria que els 
residents poguessin deambular dins 

de la seva unitat i no haguessin d’estar 

tancats a la seva habitació.

Les residències hauran 
d’incorporar nous serveis 
mèdics  sense perdre el model 
de convivència familiar

MOLLET. La majoria de grups de 

l'oposició a l'Ajuntament han de-

manat al govern local (PSC-Podem) 

la creació d'una comissió de tre-

ball conjunta per fer seguiment de 

les actuacions que es facin per fer 

front a la crisi de la Covid-19 al mu-

nicipi. Aquesta reclamació es va fer 

durant el ple de divendres, en què 

l'oposició va valorar les actuacions 

dutes a terme pel govern local tot i 

que, en el cas dels grups majorita-

ris, Ara Mollet ERC MES i Mollet en 

Comú, van lamentar que no hi ha-

gués hagut una major participació 

dels grups de fora del govern en la 

presa de decisions durant la crisi. 

En aquest sentit, i de cara a un 

futur immediat, Ara Mollet, co-

muns i Junts per Mollet van recla-

mar la creació d'una comissió de 

seguiment de les actuacions que a 

partir d'ara es duran a terme dins 

el Pla per a la protecció social, la 

reactivació econòmica i l’impuls 

de l’ocupació amb la presència de 

tots els grups amb representació 

al Consistori. 

Taula de ciutat d'Ara Mollet
Ara Mollet, però, va anar més en-

llà, i va reclamar la creació d’una 

Taula de Ciutat amb la participació 

de sectors sindicals, empresarials 

i entitats representatives, un espai 

que "és una oportunitat per tro-

bar-nos i treballar de manera 

conjunta les modificacions en el 

pressupost d'aquest any i el del 

2021", exposava el portaveu d'Ara 

Mollet, Oriol López.

En el mateix sentit, intervenia la 

representant de Mollet en Comú, 

Marina Escribano, qui recordava 

que el seu grup ha fet prop d'un 

centenar de propostes al govern 

local "amb l'ànim de sumar, tot 

i que la resposta no ha estat tan 

positiva com esperàvem". Escri-

bano també insistia en la necessi-

tat de crear un taula pel seguiment 

del pla perquè "la reconstrucció 

és plural i diversa".

Joan Daví, de Junts per Mollet, 

també reclamava un espai de se-

guiment i afegia que "caldrà un pla 

d'ajustament econòmic i caldrà 

veure si l'Ajuntament hi podrà 

fer front. Ara s'han tocat les par-

tides fàcils –en referència al fons 

de contingència– però s'haurà de 

veure quins sacrificis en serveis 

s'hauran de fer", deia Daví.

Per la seva part, el portaveu de 

Cs, Iván Garrido, també posava 

l'accent en la necessitat de modi-

ficar els pressupostos municipals, 

que "estan desfasats perquè no 

s'ajusten a la realitat. Caldrà 

adaptar-los", deia. Pel que fa les 

decisions i actuacions dutes a 

terme des del govern local, en el 

MUNICIPAL  LA MAJORIA DE GRUPS FORA DEL GOVERN LAMENTEN LA "MANCA DE DIÀLEG" I DEMANEN MÉS PROTAGONISME EN LA PRESA DE DECISIONS

L'oposició reclama una taula 
amb tots els partits per seguir 
l'acció municipal per la crisi 

seu cas, el representant del partit 

taronja apel·lava a l'acord de jun-

ta de portaveus subscrit per tots 

els grups amb "el compromís de 

treballar de forma lleial i en co-

operació amb el govern local", 

que "és la manera com hem tre-

ballat nosaltres", assegurava.

La representant de Podem, Nú-

ria Muñoz, considerava que "no 

podem sortir d'aquesta crisi 

igual que ho vam fer de la del 

2008, no pot ser només amb 

mesures econòmiques sinó 

també amb mesures socials", 

deia. Muñoz afegia que "si ho fem 

conjuntament com a ciutat se-

gur que ho aconseguirem".

Per la seva part, Mireia Dionisio, 

portaveu del PSC lamentava algu-

nes de les actuacions de grups de 

l'oposició durant l'estat d'alarma, 

que titllava d'"atacs" al govern mu-

nicipal. "Tenim més coses que ens 

ajunten que no que ens separen 

per fer front a la Covid-19", deia. 

Sobre les crítiques a la manca de 

participació dels grups de l'oposició 

en la presa de decisions, la socialis-

ta assegurava que "hem treballat 

de manera dialogant però sense 

defugir la nostra responsabilitat 

per fer accions ràpides i efectives 

per als ciutadans", concloïa.   l.o.

■ En les seves intervencions al ple de 

divendres, tots els grups municipals 

van fer extensius els seus agraïments 

a diferents col·lectius, des dels funci-

onaris i treballadors municipals fins als 

sanitaris i treballadors de les residènci-

es de gent gran, passant per cossos de 

seguretat, entitats socials i ciutadans i 

voluntaris. L'alcalde Monràs repassa-

va mesures que el govern local ha tirat 

endavant, unes 70 accions concretes, 

segons Monràs, en referència a tas-

ques diverses com la desinfecció de 

carrers, les mesures d'organització del 

teletreball municipal i la distribució de 

material sanitari. Pel que fa a accions de 

suport a famílies vulnerables, segons 

les estimacions municipals, s'ha donat 

cobertura a unes 2.000 persones i han 

suposat una despesa extraordinària 

d'uns 200.000 euros. Monràs recorda-

va l'especial incidència que ha tingut la 

malaltia a Mollet i, de cara al descon-

finament, advertia: "Queden setma-

nes molt complicades, la reobertura 

s'haurà de fer amb prudència".

ELS GRUPS AGRAEIXEN 

L'ESFORÇ A DIVERSOS 

COL·LECTIUS
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MOLLET DEL VALLÈS. Amb l'incre-

ment de persones que surten al 

carrer en les primeres fases de de-

sescalada del confinament, l’Ajun-

tament de Mollet prendrà algunes 

mesures a la via pública perquè 

els vianants disposin de més espai 

i així es puguin mantenir millor 

les distàncies de seguretat durant 

els caps de setmana que és quan 

més gent surt al carrer. Una de les 

mesures és la reobertura al públic 

els caps de setmana del mes de 

maig dels parcs de Can Mulà i de la 

Plana Lledó, fins ara tancats com a 

mesura de prevenció.

Els parcs estaran oberts els dis-

sabtes i diumenges, de 9 a 21 h, 

com un espai més de passeig per 

a la ciutadania i, com a la resta de 

la ciutat, no es podran fer servir 

les zones infantils ni els elements 

d'exercici físic, que estaran pre-

cintats. L'accés al cementiri sí que 

VIA PÚBLICA  EL CARRER GAIETÀ VÍNZIA SERÀ PRIORITÀRIAMENT PER A VIANANTS DE DIVENDRES A LES 15 H A DIUMENGE PER DONAR MÉS ESPAI ALS PASSEJANTS

Es reobren els parcs de Can Mulà 
i Plana Lledó els caps de setmana

MOLLET. Policia Municipal, Mos-

sos d'Esquadra i Guàrdia Civil 

han interposat en total un miler 

de denúncies per l'incompliment 

de l'estat de l'alarma a Mollet. En 

concret, el passat cap de setmana 

se'n van fer una cinquantena.

Des que es va decretar l’estat 

d’alarma a causa de la Covid-19, 

els diferents cossos policials que 

operen a Mollet han tramitat mil 

denúncies per incompliment de 

les restriccions de confinament. 

Així mateix, la Policia Municipal 

de Mollet segueix reforçant els 

controls al nucli urbà i a la zona 

de Gallecs per garantir el compli-

ment de les normes. Fins a aquest 

dilluns, la Policia Municipal ha fet 

més de 4.100 controls a persones 

i vehicles. Els controls es fan amb 

vehicle, a peu i amb bicicleta.

Davant l'actual situació, l’Ajun-

tament de Mollet apel·la, una 

vegada més, a la responsabilitat 

personal i a seguir les recomana-

cions de prevenció que, pel bé de 

tothom, estableixen les autoritats 

sanitàries. L’alcalde de Mollet, Jo-

sep Monràs, ha dit que “les mul-

tes no són el remei miraculós 

que frenarà la propagació de 

la Covid -19 sinó que ho farà la 

responsabilitat personal”. I re-

corda que “la Policia Municipal 

seguirà vetllant pel compliment 

de les mesures establertes, però 

cal que tots i totes prenguem 

consciència, apliquem el sentit 

comú i complim amb les recoma-

nacions de les autoritats sanità-

ries com a única garantia per fer 

front a la pandèmia. Cada acció, 

cada persona compta, perquè 

només ens en sortirem junts”.   

Mil denúncies a 
Mollet per incomplir 
l'estat d'alarma

Desmantellat un punt de venda 
de drogues al barri del Centre

arxiu

ESPAI REOBERT  la ciutadania podrà tornar a gaudir del parc de Can Mulà

mossos

MATERIAL COMISSAT  S'hi va confiscar haixix i cocaïna, entre altres

estarà permès.

Fonts municipals asseguren 

que s'ha realitzat "una exhausti-

va tasca de neteja, desinfecció, 

manteniment, jardineria i con-

dicionament, tal i com s‘està 

fent a la resta dels espais pú-

blics de la ciutat".

A aquesta mesura se suma la 

vianalització del carrer Gaietà 

Vínzia, on ja han finalitzat les 

obres de reforma, també els caps 

de setmana. A partir d'aquest di-

vendres a les 15 h, aquest eix co-

mercial serà prioritàriament per 

a vianants durant tot el cap de 

setmana. Segons fonts municipals, 

el carrer es tancarà amb tanques 

per evitar que els vehicles puguin 

entrar al carrer i circular-hi. Es 

permetrà la mobilitat dels veïnat 

i també els vehicles de servei ens 

cas de necessitat.

Desinfecció d'espais
També pel que fa a la via pública, 

l'Ajuntament indica que es conti-

nuen desinfectant, diàriament, es-

pais especialment sensibles com 

l’entorn de les residències, l’Hos-

pital, Centres d’Atenció Primària, 

així com els voltants de les farmà-

cies i botigues de tots els barris de 

la ciutat que estan obertes.  

LA POLICIA REFORÇA ELS CONTROLS AL NUCLI URBÀ I GALLECSSUCCESSOS  DETINGUTS UN PARE I UN FILL PER PRESUMPTA VENDA D'ESTUPEFAENTS

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra 

de la comissaria de Mollet han 

desmantellat un punt de venda 

de drogues al barri del Centre. En 

l'operació policial es va detenir a 

dues persones, una d'elles ja havia 

estat detinguda pels mateixos fets 

diverses vegades, sempre a Mollet.

La investigació es va iniciar el pas-

sat mes de març. Els agents tenien 

informació que feia pensar que en 

un domicili del barri del Centre es 

realitzava la venda de diferents 

substàncies estupefaents, princi-

palment, haixix, marihuana i co-

caïna. Amb aquesta informació es 

van realitzar un seguit de gestions 

que van permetre demostrar els 

fets i comprovar que el punt de 

venda de droga es trobava en un 

pis del barri del Centre i la venda 

es realitzava tant a l'interior del 

portal com als voltants d'aquest. 

Els agents també van comprovar 

que existia un altre domicili que 

servia de magatzem a Santa Rosa.

Quant a la gent que intervenia 

en el "negoci" van observar que 

al domicili on es feien les vendes 

vivia una unitat familiar completa 

amb un matrimoni un fill menor i 

un major d'edat. D'aquests es va 

demostrar que el pare i el fill ac-

tuaven activament en la venda de 

les substàncies. El pis que servia 

de magatzem era el domicili d'un 

tercer home.

Amb totes aquestes dades, la 

policia va fer entrades als habitat-

ges el passat 25 d'abril, que es van 

saldar amb dos detinguts i tres 

persones investigades per un de-

licte de tràfic de drogues.

En un dels domicilis es va inter-

venir cocaïna, haixix, marihuana, 

una balança de precisió i un total de 1.095 €. Mentre que a l'altre 
habitatge, es van decomissar 700 g 

d'haixix en 7 pastilles de 100 grams 

cadascuna amb un valor aproximat al mercat de més de 3.700 €.
Els detinguts van quedar en 

llibertat amb càrrecs un cop van 

passar a disposició judicial. 

Espais per a gossos

Des d'aquest dilluns, s'han obert els 

correcans de la ciutat que, com a 

mesura de prevenció, han restat tan-

cats des de l'inici de l'estat d'alarma. 

L'Ajuntament recorda als propietaris 

i propietàries de gossos que, a dins 

de l’espai, també s’ha de respectar la 

distància de seguretat (1,5-2 metres)  

amb les altres persones. 

També es recomana, per a una ma-

jor seguretat en tornar a casa, la neteja 

de la cara i la cua amb productes ha-

bituals de la higiene animal i rentar bé 

les quatre potes de l'animal amb aigua 

i sabó. També es pot utilitzar lleixiu (20 

ml de lleixiu corrent en 1 litre d’aigua) o 

alcohol 70:30. En aquest sentit, l’entitat 

animalista Espai Gos Mollet ha mostrat 

la seva alarma per les recomanacions 

municipals relatives a l’ús de lleixiu o 

alcohol, uns productes que alguns ex-

perts, com el Col·legi de Veterinaris de 

Sevilla, desaconsellen.

ELS CORRECANS ES 
TORNEN A OBRIR AMB 
RECOMANACIONS

La Policia Municipal ha fet
més de 4.100 controls a 

persones i vehicles des de 
l'inici del confinament
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Mor Romà Parera, expresident 
de Creu Roja Mollet-Baix Vallès

MOLLET. El molletà Romà Parera, 
qui fou president de l'assemblea 
de la Creu Roja Mollet-Baix Va-

llès, moria la matinada de dilluns 
a l'edat de 79 anys a causa d’una 
malaltia pulmonar que patia des 

POPULAR EL MOLLETÀ VA ESTAR AL CAPDAVANT DE L'ASSEMBLEA BAIXVALLESANA DEL 2011 AL 2015

DISTINCIÓ Parera va rebre la Medalla de Plata de la Creu Roja

arxiu
de feia temps. Parera va ser presi-
dent de l’actual delegació de la 
Creu Roja a Mollet del Vallès-Baix 
Valles entre els anys 2011 al 2015, 
i amb la seva arribada a la institu-
ció es va iniciar una nova etapa de 
l'assemblea. L’any 2018 se li va fer 
entrega de la Medalla de Plata de la 
Creu Roja, com a mostra de la seva 
dedicació a la institució.

Parera també va ser l'encarregat 
de recollir el 2015 la distinció cívi-
ca Per Mollet, que l'Ajuntament va 
atorgar a l'assemblea de l'entitat. 

L’actual comitè de la Creu Roja, 
el president, tot el voluntariat i 
l’equip tècnic de Mollet del Va-
llès-Baix Vallès, volen fer arribar 
el condol i mostres d’acompanya-
ment als seus familiars, pel dolor 
de la seva pèrdua. 

EDUCACIÓ EL PROCÉS S'ALLARGARÀ FINS AL 22 DE MAIG

Comença el període de 
preinscripció escolar que 
es farà de forma telemàtica
BAIX VALLÈS.  La preinscripció es-
colar d'enguany serà del tot atí-
pica i adaptada a la situació de 
confinament. Les preinscripcions 
d'educació infantil, primària i ESO 
van començar dimecres i s'allarga-
rà fins al 22 de maig. Des de dime-
cres es pot fer de forma telemàtica, 
que es pretén que sigui majorità-
ria, però es reservarà del 19 al 22 
per fer-la presencial amb cita prè-
via per a les famílies que no puguin 
telemàticament.

Per als ensenyaments postobli-
gatoris, serà del 27 de maig al 3 de 
juny en el cas de batxillerat, del 2 al 
8 de juny per a cicles de grau mitjà 
d'FP i d'arts plàstiques i del 10 al 17 
de juny en el cas dels cicles de grau 
superior d'FP i d'arts plàstiques i 
disseny. Per a la preinscripció pre-
sencial es recomana que hi vagi una 
sola persona, amb la documentació 
preparada i mascareta i guants.

Educació havia demanat al go-

vern espanyol que aixequés la pro-
hibició de fer aquest tràmit admi-
nistratiu i, segons han indicat fonts 
del departament, han obtingut el 
permís per poder tirar endavant 
aquest procés.

Telèfon d'ajuda a Sant Fost
L’Ajuntament de Sant Fost ha po-
sat en marxa un nou servei telefò-
nic per ajudar les famílies a com-
pletar el procés de preinscripció 
escolar telemàtic. El número és el 
660 903 273 i estarà actiu de di-lluns a divendres, de 10 h a 13 h.

D'altra banda, enguany, la convo-
catòria dels Ajuts de Llibres, Mate-
rial i Excursions que atorguen els 
Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Sant Fost s’ha posposat, a l’espera 
que el Departament d’Educació 
defineixi com serà el curs 2020-
2021. Un cop es coneguin, el con-
sistori preveu obrir el període de 
sol·licituds.  

Tot i que les oficines del Consell 
Comarcal romanen tancades des 
de l’inici de l’estat d’alarma, s’han 
intensificat i adequat els serveis 
tècnics per via telemàtica i telefò-
nica per atendre igualment totes 
les consultes i tràmits. És el cas 
de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, 
que des del 17 de març, a l’inici de 
l’estat d’alarma, i fins al 30 d’abril, 
ha atès 1.340 consultes. Aquestes 

dades suposen una mitjana de 42 
de consultes diàries, un 23,5% 
més que la mitjana diària de l’any 
passat, quan s’atenien 34 consul-
tes (un 15% de les quals de mane-
ra presencial).

L’elevat preu dels lloguers i el 
moment de crisi actual ha incre-
mentat les peticions d’assesso-
rament i informació a l’oficina, ja 
que “ara més que mai són ne-

Crida als propietaris de 
pisos buits a posar-los a la 
borsa comarcal de lloguer 

HABITATGE EL NOMBRE D'ATENCIONS CREIX UN 23,5% RESPECTE A LA MITJANA DIÀRIA DEL 2019

cessaris ajuts i informació per 

a les persones que no saben si 

podran fer front al lloguer”, diu 
el conseller comarcal d’Habitatge, 
Francesc Juzgado. De fet, el 90% 
de les consultes estan relaciona-
des amb ajuts al lloguer. A més, 
segons apunten des de l’oficina, la 
previsió és que el nombre de con-
sultes augmentin quan s’obrin no-
ves convocatòries.

Davant de l’increment de petici-
ons, Juzgado fa una crida als pro-
pietaris d’habitatges buits perquè 
els posin a disposició de la Borsa 
Comarcal, ja que en aquests mo-
ments “hi ha molta demanda 

d’habitatges en règim de lloguer 

assequible”. La Borsa d’Habitatge 
és un servei gratuït. 

Xerrada virtual d'Ara Mollet 
ERC sobre Feliu Tura
MOLLET. Aquest divendres 15 de 
maig a les 18h, tindrà lloc una 
nova videoconferència mitjançant 
l'aplicació Zoom, organitzada per 
Ara Mollet ERC. Aquesta xerra-
da virtual, que té com a títol Feliu 

Tura, responsable de les cooperati-

ves rabassaires, alcalde republicà 

de Mollet i malson pels franquistes, 
anirà a càrrec de la mateixa Mont-

serrat Tura, néta de Feliu Tura, 
metgessa, que fou alcaldessa de 
Mollet, diputada i consellera.

Per finalitzar la trobada virtual, 
l’Oriol López (portaveu d'Ara Mo-
llet ERC) i la Meritxell Humbert 
(presidenta d'Ara Mollet ERC), 
obriran el tradicional torn de pa-
raules. L'acte està obert a total la 
ciutadania. 

MEMÒRIA HISTÒRICA PARTICIPA A L'ACTE L'EXALCALDESSA TURA
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Primeres imatges d'una família de 
llúdrigues a la conca del Besòs

Un grup d'estudi format pel Zoo de 

Barcelona, el Consorci Besòs Tor-

dera i la Fundació Rivius ha captat 

les primeres imatges d'una famí-

lia de llúdrigues a la conca del riu 

Besòs. Es tracta d'imatges “de gran 

transcendència”, afirma el grup, 

ja que suposen la “primera evi-

dència” visual de la reproducció 

de l'espècie a la conca “després de 

la seva extinció durant la segona 

meitat del segle XX”.

Els responsables del grup de tre-

ball afirmen que aquest fet era “gai-

rebé inimaginable fa només uns 

anys”, es mostren moderadament 

optimistes davant la possibilitat 

que l'espècie pugui seguir present 

MEDI AMBIENT  L'ESPÈCIE ES CONSIDERAVA EXTINGIDA EN AQUEST HÀBITAT 

RIU NET La llúdriga ha tornat a la conca del Besòs després de molts anys

consorci besòs torndera

La demanda comarcal de 
Serveis Socials creix un 41%
VALLÈS ORIENTAL. Els expedients 

gestionats pels Serveis Socials mu-

nicipals entre el 13 de març al 8 de 

maig han crescut un 41% respecte 

al mateix període de l’any passat, 

dels 23.000 del 2019 als més de 

33.000 aquest any al conjunt de 

la comarca. Aquesta és una de les 

conseqüències directes de la crisi 

social i econòmica provocada per 

la Covid-19, que ha deixat sense 

feina en només sis setmanes uns 

5.000 veïns de la comarca i més 

de 34.000 de manera temporal. El 

consell d’alcaldies de dimecres va 

abordar l’increment de demanda 

dels Serveis Socials i va “detectar 

les febleses del sistema”, segons 

explicava la consellera comarcal 

de Serveis Socials, Roser Colomé. 

Entre les principals necessitats 

ateses hi ha els casos de violència 

de gènere, que han augmentat, 

però també les beques menjador, 

amb el repartiment deetmana 

vinent 7.700 targetes moneder per 

suplir el servei de menjador esco-

lar a la comarca. Segons Colomé, 

"de cara al setembre hi haurà 

moltes famílies que continua-

ran necessitant aquests ajuts", i 

és que no es preveu que aquestes 

necessitats desapareguin ni a curt 

ni a mitjà termini. El president del 

Consell Comarcal, Francesc Colo-

mé, destacava que la inversió en 

Serveis Socials "s’ha multiplicat a 

la majoria de municipis del Va-

llès Oriental", i apuntava que per 

continuar donant "un bon servei" 

cal més suport i aportacions de la 

Generalitat i l’Estat.

Més demanda a Mollet
També a Mollet durant la darrera 

setmana s’ha observat que con-

tinuen en augment les persones 

usuàries, ateses des de Serveis So-

cials, en un 20%. 

En concret, al municipi augmen-

ten en un 15%  les persones que 

reben ajuda d’aliments a través del 

menjador social i dels Bancs dels 

Aliments de Càritas i de la Creu 

Roja respecte a la setmana ante-

rior, i s’ha detecta un increment 

d’un 10% de les persones que 

reben suport a domicili.  

ATENCIÓ A LES PERSONES  A MOLLET L'INCREMENT ÉS DEL 20%

en el futur en aquest hàbitat i con-

sideren que és una mostra dels 

“grans esforços” que s'han fet per 

depurar l'aigua del riu.

Tot i això, els investigadors aler-

ten que per assegurar la consolida-

ció i viabilitat d'aquesta població de 

llúdrigues “cal seguir treballant i 

destinant esforços, sobretot, en 

la millora de l’estructura del seu 

hàbitat, que avui en dia encara 

es troba visiblement castigada 

en la majoria trams de la conca”. 

En aquest sentit, consideren neces-

sari deixar més espai a l’ecosistema 

fluvial i evitar “recaure en actua-

cions de neteja de vegetació de la 

llera generalitzades”.

L’estudi de la llúdriga a la con-

ca del Besòs es va iniciar el 2014, 

quan es van detectar els primers 

rastres al riu Tenes, tot i que abans 

ja s'havia deixat veure a la conca de 

la Tordera. El projecte té l’objec-

tiu d’analitzar la situació actual de 

l’espècie en aquestes dues conques 

hidrogràfiques. 
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MOLLET. El govern molletà no re-

visarà el cost del rebut de l'aigua 

i les escombraries. Si més no, 

això és el que es desprèn de les 

intervencions de la regidora Mi-

reia Dionisio i de l'alcalde, Josep 

Monràs, durant la sessió plenària 

de divendres passat després que 

Ara Mollet ERC MES preguntés 

sobre la polèmica pujada que ha 

suposat un increment del 15% en 

la factura de l'aigua i la recollida 

de residus del primer trimestre de 

l'any. El govern de Josep Monràs 

continua defensant que la pujada 

és conseqüència de l'aplicació de 

les noves tarifes del Consorci de 

Residus del Vallès Oriental men-

tre que des de Mollet en Comú, 

que va ser qui fa unes setmanes va 

treure a la llum la qüestió, s'acusa 

el govern de no haver estat prou 

transparent en la informació que 

es va donar a la ciutadania.

De fet, en el ple d'aprovació de 

les ordenances de finals d'octu-

bre, el govern anunciava que la 

factura fiscal augmentaria una 

mitjana de 3 euros mensuals. 

TRIBUTS  MOLLET EN COMÚ ACUSA EL GOVERN DE MONRÀS D'HAVER AMAGAT ALS VEÏNS L'IMPACTE REAL QUE TINDRIA LA PUJADA DE TARIFES DEL CONSORCI DE RESIDUS

El govern de Mollet no revisarà el polèmic 
increment del rebut de les escombraries

SANT FOST. L'Ajuntament ha apro-

vat l'operació d'endeutament d'1,4 

milions d'euros per l'Ateneu muni-

cipal. Aquest crèdit, amb un termi-

ni de 10 anys, servirà per cancel·lar 

el préstec hipotecari que grava la 

concessió d’obra pública per a la 

construcció i explotació de l’edifici 

de L’Ateneu, municipalitzat el pas-

sat 10 de març. L’import correspon 

al capital pendent d’amortitzar del 

préstec hipotecari atorgat el 2007.

Aquesta operació era un dels 

punts de l'ordre del dia del ple cele-

brat dijous passat al vespre, el qual 

va quedar aprovat amb els vots a 

favor de l'equip de govern i els vots 

en contra del partit de l'oposició, 

Independents Units per Sant Fost 

(IUSF).

"Quan ens vam fer càrrec de 

l’Ateneu, en acord de ple ens 

vam subrogar en el préstec que 

ARC (l'empresa concessionària) 

tenia i hem optat per demanar 

un nou préstec que millori les 

condicions", va explicar l'alcalde, 

Carles Miquel, durant el ple.

Per la seva banda, la cap de l'opo-

sició, Montserrat Sanmartí justifi-

cava el vot en contra del seu partit: 

"Nosaltres sempre hem defensat 

recuperar la gestió directa de 

l’Ateneu si les circumstàncies 

ho permetien" i afegia, "seguim 

dient sí a intentar recuperar 

la gestió, però no amb aquest 

préstec". Sanmartí va suggerir als 

membres del govern reduir-se el 

sou per poder fer-hi front. 

El ple també va aprovar les moci-

ons presentades pel grup ERC-JXSF 

per clarificar les presumptes irre-

gularitats comeses per la monar-

quia espanyola, per demanar la fle-

xibilització de les regles fiscals amb 

la finalitat d’augmentar la capacitat 

pressupostària del món local, i una 

darrera per declarar Sant Fost mu-

nicipi feminista. 

Per contra, la moció presentada 

per IUSF per convocar de forma 

urgent un procés de selecció per 

ocupar amb un treballador amb 

disminució la plaça de telefonista 

que abans d'entrar al govern ocu-

pava la regidora M. José Sánchez, 

es va desestimar. Després d'un pri-

mer empat, ja que la regidora Sánc-

hez no va participar de la votació, 

el vot de qualitat emès per l'alcalde 

en una segona votació va fer que no 

s'aprovés.

Sant Fost aprova l'operació d'1,4 

milions d'euros per cancel·lar el 

préstec de l'Ateneu municipal

arxiu

MIREIA DIONISIO

arxiu

JOSEP MONRÀS

ARQUES MUNICIPALS  L'AJUNTAMENT ASSEGURA HAVER PRESERVAT LA SALUT DELS TREBALLADORS MUNICIPALS DURANT LA CRISI SANITÀRIA DE LA COVID-19

Mentre que l'executiu de Monràs 

sí donava el detall de l'augment de 

0,50 euros de l'IBI, en aquella ses-

sió no es va fer esment als 174,14 

euros que suposaria la quota del 

servei de recollida de residus mu-

nicipals ordinaris, una xifra que, 

per sí sola, ja representava un 

augment del 13,4%, molt lluny de 

la mitjana del 3% d'increment de 

taxes que anunciaven. 

En aquest sentit, el regidor de 

Mollet en Comú, Francisco Sanc-

ho, en el ple de divendres passat 

acusava el govern de Mollet de ser 

poc transparents. "Sabien l'im-

pacte que la pujada de les tari-

fes del Consorci de Residus tin-

dria en la quota i ho van amagar 

als ciutadans", opinava Sancho. 

"Se’ns va explicar que en el cas 

de la recollida selectiva, dei-

xalleria i també la recollida de 

residus municipals hi hauria 

l’impacte d’un ajustament de 

preus per part del consorci co-

marcal de residus però en cap 

cas se’ns va informar que seria 

d’aquestes magnituds”, asse-

guren des de Mollet en Comú. El 

regidor dels comuns considera-

va aquest increment "inoportú" 

donada la situació de crisi provo-

cada pel coronavirus i demanava 

al govern del PSC i Podem que 

"revisin la quota i intentin ajus-

tar-la", deia.

Els arguments de l'executiu
Per la seva part, el govern local 

manté que l'increment és conse-

qüència de l'augment de les ta-

rifes del Consorci de Residus del 

Vallès Oriental i indica que la xi-

fra ja constava en l'expedient de 

les ordenances que es va passar a 

aprovació i que "es van aprovar 

amb la seva abstenció", etzivava 

Dionisio a Sancho, a qui acusava 

de voler treure "rèdit electoral" 

amb la qüestió.

El govern recordava que el re-

but que s’ha emès correspon als 

mesos de gener, febrer i març, 

és a dir a l’aigua i la recollida de 

residus que es va produir abans 

de la crisi sanitària, i recorda que 

l'Ajuntament va aprovar una ta-

rifa de residus reduïda de 3,32 

euros/any per a famílies vulne-

rables, les quals també disposen 

d'una bonificació de fins al 95% 

de la factura de l’aigua. 

Pel que fa a la situació de crisi, 

l'executiu molletà va acordar la 

possibilitat de poder fraccionar 

els rebuts en 6 mesos sense inte-

ressos i el cànon de l’aigua –du-

rant el període de l’Estat d’Alar-

ma– es reduirà un 50%.

Per cloure el punt, Monràs va 

recordar que els comuns també 

"formen part de l'executiva del 

Consorci així que demanin allà 

que es redueixin les tarifes", 

deia.  

Per altra banda, a instàncies de 

la bateria de preguntes que IUSF va 

entrar a registre a l'Ajuntament el 3 

d'abril, per demanar informació so-

bre un cas de Covid-19 al consistori, 

l'alcalde va assegurar que l'Ajunta-

ment havia seguit totes les mesures 

de seguretat per preservar la salut 

dels treballadors municipals durant 

la crisi del coronavirus. També va 

afirmar que s'havia garantit en tot 

moment el material de protecció 

per als serveis essencials.

"Els dies previs a l’estat d’alar-

ma vam reunir el comitè d’emer-

gència i vam posar en marxa 

el teletreball en totes les àrees 

que fos possible. Des del dia 13 

només han treballat presenci-

alment a l’Ajuntament aquelles 

persones que han de garantir la 

prestació de serveis bàsics i es-

sencials", va explicar l'alcalde. 

Miquel també va confirmar que 

s'han seguit i traslladat les reco-

manacions dels serveis de pre-

venció i que els representants dels 

treballadors han estat en "contac-

te directe" tant amb l’Ajuntament 

com amb el personal. A més, va 

explicar que només hi ha hagut un 

cas confirmat de Covid-19 entre el 

personal. Segons Carles Miquel, el 

treballador "va seguir totes les 

pautes de salut i afortunada-

ment ha pogut tornar al seu lloc 

de treball".   

Municipal

Esquerra-Junts x Sant Fost va emetre 

diumenge un comunicat en suport als 

treballadors i treballadores públics del 

consistori. Segons la formació, perso-

nes de l'entorn d'Independents Units 

per Sant Fost (IUSF) haurien "atacat de 
manera injustificada" els tècnics mu-

nicipals a través de les xarxes, després 

que aquests esborressin per error les 

gravacions del canal de Youtube dels 

darrers plens emesos en directe. 

Per la seva banda, IUSF en un mis-

satge a través de les xarxes assegurava 

que "en cap moment IUSF ha formulat 
cap queixa contra els treballadors de 
l'Ajuntament".

ERC-JXSANTFOST 
SURT EN DEFENSA 
DELS TREBALLADORS
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Premi de recerca 

biomèdica per a dues 

alumnes del Sant Gervasi
MOLLET. Les alumnes de 2n de Bat-
xillerat de l’Escola Sant Gervasi Co-
operativa, Andrea Gutiérrez i Júlia 
Cazalla, tutoritzades pels profes-
sors Manuel Segura i Víctor Deron-
celé, han guanyat el 5è premi en el 
XV premi Parc de Recerca Biomè-
dica de Barcelona, institució dedi-
cada a la investigació en l'àmbit de 
la salut humana i la biomedicina.

Els guanyadors, d’entre més de 
170 treballs presentats, es van 
anunciar en una reunió telemàti-

ca el passat dijous 30 d’abril. Les 
alumnes de la modalitat científica 
de Batxillerat han realitzat un Tre-
ball de Recerca titulat Xtrembiò-

tics: nou potencial antibiòtic antis-

taph. El treball proposa la recerca 
de nous antibiòtics per combatre 
els bacteris multiresistents i, per 
això s’ha centrat en l’estudi dels 
bacteris halòfils extremòfils, capa-
ços de viure en condicions extre-
mes de salinitat.

Després de diversos estudis, les 

EDUCACIÓ  ANDREA GUTIÉRREZ I JÚLIA CAZALLA HAN ESTAT RECONEGUDES PEL PARC DE RECERCA BIOMÈDICA DE BARCELONA

sant gervasi

LES PREMIADES  Andrea Gutiérrez i Júlia Cazalla

alumnes van aconseguir seqüen-
ciar el DNA del bacteri Staphylo-
coccus aureus per determinar que 

l’espècie productora de substànci-
es bioactives era Bacillus amyloli-

quefaciens. 

Correus reparteix a 

Parets 4.200 mascaretes 

adquirides pel consistori
PARETS. Correus va començar di-
vendres a distribuir mascaretes als 
domicilis de les persones majors 
de 60 anys de Parets. Fins a finals 
de setmana faran uns 2.500 envi-
aments, que contenen una o dues 
mascaretes. En total se'n reparti-
ran 4.200.

Ha estat una iniciativa "per 

donar suport a la població de 

més risc en aquesta pandèmia", 

apunta l'alcalde paretà, Jordi Se-
guer, qui no descarta que més en-
davant puguin fer altres iniciatives 
"per arribar a altres franges 

d'edat". Si algun veí major de 60 
anys no ha rebut la mascareta a 
casa, pot demanar-la al telèfon 677 
12 45 92.

Correus ha expressat que se sent 
"orgullosa d'ajudar en aquests 

projectes solidaris contribuint 

SALUT  ESTAVA PREVIST QUE FESSIN UNS 2.500 ENVIAMENTS, QUE CONTENEN UNA O DUES MASCARETES, DES DE DIVENDRES PASSAT

amb el millor que té: el compro-

mís i vocació de servei públic 

que estan demostrant cada dia 

els seus treballadors, just quan 

la societat espanyola més els ne-

cessita". 

COrreUs

BUSTIADA  Casa per casa, han repartit les mascaretes als majors de 60 anys

COMERÇ

S'amplien les 

parades al mercat 

ambulant de Parets

PARETS. Des d'aquesta setmana, 
s'han recuperat totes les parades 
dels mercats ambulants de Can Be-
renguer (dilluns) i del Camp de les 
Peces (dimecres). És per això que ja 
no es permetrà estacionar als apar-
caments de Can Berenguer ni del 
Camp de les Peces els dies de mer-
cat. Des de l'Ajuntament asseguren 
que els mercats "funcionaran sota 

estrictes mesures d'higiene i de 

seguretat" i demanen als usuaris 
que respectin aquestes mesures de 
prevenció de la Covid-19.  

Parets assumeix les despeses 

de fotocòpies dels alumnes
PARETS. El Servei d'Educació de 
l'Ajuntament de Parets assumi-
rà les despeses de les fotocòpies 
dels estudiants del municipi. Ho 
faran mitjançant les papereries 
Carlín-l'Elefant (avinguda de Ca-
talunya, 98) i Impremta Papereria 
Farrés (carrer Major, 32).

D'aquesta manera els profes-
sors enviaran a les papereries les 
fitxes de tasques que s’encarre-
guen als estudiants, i els alumnes 
podran passar a recollir-les de for-
ma gratuïta.

Per poder beneficiar-se'n, no-
més cal anar a la papereria escolli-
da i indicar el nom del centre es-

colar, el curs i el nom de l'alumne. 
Prèviament, el tutor s'haurà posat 
en contacte amb el Servei d'Edu-
cació i amb la papereria corres-
ponent per autoritzar la despesa, 
que l'establiment facturarà direc-
tament a l'Ajuntament.

"La prioritat és que tots els 

alumnes puguin acabar el curs 

en condicions òptimes i amb 

igualtat de condicions. Per això, 

després d'haver solucionat el 

repartiment de dispositius tec-

nològics i l'accés a Internet, hem 

volgut fer un pas més enllà per 

assegurar-nos que els nens i 

nenes puguin imprimir els ma-

terials necessaris per al segui-

ment del curs, tot i que seguim 

prioritzant les tasques telemà-

tiques", argumenta la regidora 
d'Educació Casandra García. "A 

més, creiem que això també pot 

afavorir el petit comerç del mu-

nicipi", afegeix.

74.000 euros per a les escoles
D'altra banda, i també en l'àmbit 
educatiu, l'Ajuntament destinarà 
74.480 euros a les escoles pare-
tanes. Fins ara, aquests diners es 
destinaven al programa de soci-
alització de llibres de text, per als 
cursos de primer i segon de primà-

L'AJUNTAMENT TAMBÉ HA DECIDIT MODIFICAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES I DEIXARÀ A LES ESCOLES QUE DECIDEIXIN EN QUÈ GASTAR ELS DINERS

ria. Enguany, però, els centres edu-
catius tindran total flexibilitat per 
decidir a què destinar els diners. 
Aquesta modificació tirarà enda-
vant després de ser aprovada en el 
ple del mes d'abril amb el suport 
de l'equip de govern i del regidor 
de Ciutadans, i l'abstenció del PSC.

Segons Casandra Garcia, tot ple-
gat es porta a terme per "agilitzar" 

el procés, "perquè a les escoles i 

AMPAs se'ls feia realment difícil 

tota la gestió administrativa an-

terior". García també va apuntar 
en el ple que la decisió "s'ha con-

sensuat amb totes les direccions 

i AMPA dels centres" i va destacar 
que ara "cada direcció és lliure de 

gastar els diners en els diferents 

cursos que creguin oportuns, 

com si un any volen fer una inver-

sió en comprar l'Innovamat de 

tercer i quart i l'any següent vol 

una inversió en un altre sistema".

El portaveu socialista no es va 
mostrar conforme en aquest punt 
de l'ordre del dia. "Comprovem 

que modifiquen l'esperit i l'ob-

jectiu del programa socialista 

de gratuïtat dels llibres de text a 

primària, que tan bona acollida 

va tenir i que tan bé va anar per a 

les famílies, per l'estalvi que això 

suposava a les seves economies 

familiars particulars", va apun-
tar Francesc Juzgado, qui va afegir: 
"Nosaltres subvencionàvem la 

totalitat del material, llibres fun-

gibles dels cursos de primer i se-

gon. Es tracta d'un canvi substan-

cial i ens genera dubtes". D'aquí, 
l'abstenció de la seva formació.

Se subvencionarà amb 15.960 
euros l'AMPA del Pau Vila i les 
escoles Lluís piquer i NS de Mont-
serrat; 9.310 euros per al Vila Pa-
rietes i el Pompeu Fabra; i 7.980 
euros per a l'escola ACESCO.  

OCUPACIÓ

Operaris de via 

pública, a la borsa 

de feina de Parets

PARETS. L'Ajuntament de Parets 
cerca operaris de via pública a 
través de la borsa de treball mu-
nicipal. Es poden presentar can-
didatures fins al 19 de maig, i al-
guns dels requisits a complir són: 
tenir el graduat escolar o un títol 
equivalent o superior; acreditar 
el coneixement adequat, oral i es-
crit, de la llengua catalana (nivell 
bàsic A1) o, en cas de no tenir na-
cionalitat espanyola, acreditar un 
coneixement adequat de la llengua 
castellana (nivell intermedi B2). 
Les bases es poden trobar al web 
de l'Ajuntament de Parets.  
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Ara que, mica amb mica i amb prudència, el confinament es va desescalant i alguns 

negocis poden tornar a aixecar la persiana tímidament cal ser conscients de la 

corresponsabilitat de tots plegats. La limitació d'aforament de bars i restaurants 

en dificulta la viabilitat però un rebrot de la Covid-19 que tirés per terra l'esforç 

de setmanes de confinament seria molt greu i allargaria encara més la situació 

d'inestabilitat. Per aquest motiu és necessari que a mida que poguem sortir al carrer 

ho fem amb consciència per evitar imatges de terrasses plenes sense cap mesura 

de seguretat entre persones. La perspectiva d'una ciutat futura sense comerç a peu 

de carrer també és tristíssima i és responsabilitat de tots que això no passi, des dels 

ciutadans amb els seus actes a les administracions, començant per l'Ajuntament, que 

ha de donar les facilitats necessàries perquè aquests negocis tirin endavant. Cal una 

societat corresponsable i solidària, però també crítica, que reclami mesures més enllà 

del distanciament social per fer més compatibles seguretat i activitats.

CORRESPONSABILITAT 

Editorial

a mort Antonio González Pache-

co, Billy el Niño, afectat per la Co-

vid-19 però amb una immunitat 

absoluta pels seus crims durant 

els temps de  la Brigada Político-social, una 

època caracteritzada per l'extrema crueltat 

de les tortures contra el moviment estudiantil 

i qualsevol persona que es pogués relacionar 

amb el que anomenaven "el comunismo y la 

masoneria". El seu currículum criminal no va 

impedir que en període democràtic acumulés 

dues noves medalles honorífiques amb com-

pensació econòmica. Els mitjans de comu-

nicació en van plens però en la meva opinió, 

correm el perill de personalitzar en excés el 

fenomen de la impunitat franquista en aquest 

personatge quan el mal és extens i forma part 

de l’ADN de la Transició Espanyola.

    El 27 de setembre de 1975 van ser afusellats 

Jon Paredes Manot, Angel Otaegi Etxeber-

ria, Xosé Humberto Baena Alonso, José Luís 

Sánchez Bravo i Ramón García Sanz  malgrat 

l’onada de protestes internacionals. Aques-

tes execucions van marcar l’inici del final del 

franquisme tot i la seva reivindicació massiva 

a l’acte de l'1 d’Octubre a la plaza de Orien-

te amb els arguments d’una "conspiración 

masónico-izquierdista de la clase política, 

en contubernio con la subversión terroris-

ta-comunista en lo social".  La Transició ja 

s’ensumava però  Juan Carlos I, l’exèrcit, la ju-

dicatura, forces de seguretat i molts dels que 

es convertirien en demòcrates de tota la vida 

estaven donant suport als afusellaments.

   El 12 d’abril de 1977, el Consejo Superior 

del Ejército emet un comunicat en què marca 

els límits del que hauria de ser la Transició, 

uns límits que eren la unitat d'Espanya, la 

bandera del bàndol colpista, la Monarquia 

i el bon nom de les forces armades, un bon 

nom que exigia l’oblit de totes les barbaritats 

comesses per la justícia militar durant la dic-

tadura. Aquesta tutela militar es concretà en 

la vigilància dels resultats electorals de juny 

de 1977 per un grup de generals amb tropes 

aquarterades per si el resultat no hagués es-

tat acceptable.  La remor militar donà pas a 

l’intent de cop d’estat de l'Operació Galaxia 

i continuaria fins el fallit cop d’estat del 23 

de febrer de 1981. El període constitucional 

va estar controlat per les cúpules franquistes 

de l’exèrcit i de les forces de seguretat i això 

no sols es reflecteix en el text constitucional 

sinó en la forma en com es va desenvolupar. 

El procés constitucional no va ser tan demo-

a pandèmia del Covid-19 està tenint 

un enorme impacte social i sanitari 

i també ha comportat un important 

deteriorament econòmic que per-

judica sobretot els sectors socials més des-

favorits. Aquesta greu situació ens ha de fer 

reflexionar com a societat. Cal canviar l’actu-

al model productiu basat en la competitivitat 

i la mercantilització dels serveis públics. La 

sobreexplotació dels recursos naturals són 

producte d'una societat cada cop més injusta 

i insolidària. El mal ja està fet i ara el que cal 

és invertir en recerca, en prioritzar l'atenció 

a les persones, dotant els serveis públics de 

més recursos i enfortint la Sanitat Pública. 

Per tot això, crec que hem de lluitar per as-

solir una societat més justa i solidària, trans-

formant el nostre actual sistema de salut en 

un altre centrat en l'atenció a les persones, 

deixant enrere el prisma mercantilista ende-

gat pels governs neoliberals tant a Catalunya 

com a l'Estat espanyol.

Algunes de les propostes que reclamem 

els moviment d'activistes són:

1. Situar l'atenció primària com a eix ver-

tebrador del sistema de salut, dotant-la de 

recursos econòmics de fins al 25% del pres-

supost en salut, per tal que tingui la màxima 

qualitat en les seves diverses situacions (am-

bulatòria, domiciliària, i d'urgències).

2. Derogar la Llei 15/95 de noves formes de 

gestió, i revertir la privatització dels hospitals 

Billy el Niño, franquisme impune

Model sanitari públic 100%

cràtic com ens expliquen.

    Entre novembre de 1975 i les eleccions 

de 1979, es van succeir les  accions violentes 

protagonitzades per l’extrema dreta i d’ele-

ments policials o funcionarials. En aquest 

període es calculen unes 60 víctimes que no 

són reconegudes com a víctimes del fran-

quisme. Com a fets remarcables recordem la 

mort d’Agustín Rueda dins la presó de Cara-

banchel, Gustau Muñoz, mort durant la ma-

nifestació de l’onze de setembre, els fets de 

Montejurra amb participació de franquistes 

junt a feixistes italians i argentins, els assas-

sinats de treballadors en mans policials a Vi-

tòria o l’execució dels advocats laboralistes 

d’Atocha.  La resolució de problemes polítics 

per camins alegals i no-constitucionals es 

va mantenir en el temps, com demostren el 

Batallón Vasco Español i els GAL, organit-

zacions terroristes nascudes dins del propi 

Estat. Les estructures de l’Estat mantenen 

idees i actuacions al marge de la llei, la de-

mocràcia i la Constitució.

   Entre 1939 i 1985 es van robar 30.000 

nadons a les seves famílies per donar-les o 

vendre'ls a famílies franquistes acomoda-

des. El robatori de nadons tenia com a base 

ideològica les  teories del doctor Antonio Va-

llejo Nájera per protegir «la raza española» 

de la degeneració del «gen marxista» que 

portaven les dones republicanes. Aquesta 

repugnant activitat, es va fer amb total col-

laboració de l’església catòlica, i es va man-

tenir fins a 1985 amb tota impunitat.  L’única 

condemna, va ser pel doctor Eduardo Vela 

que el 2018 va ser condemnat a tres anys de 

presó, que no va complir, com autor de tres 

desaparicions de nens. El franquisme ha 

estat  infiltrat  i protegit dins de l’Estat molt 

més enllà de la mort de Dictador.

 La Llei de Memòria Històrica de 

26/12/2007 va néixer amb bona intenció, 

poca ambició i cap entusiasme per part de 

les estructures de l’Estat fins que Mariano 

Rajoy va assignar-li un pressupost zero. La 

Querella Argentina va ser una esperança per 

la imputació de delictes de lesa humanitat 

a diversos dirigents franquistes, entre ells 

Billy el Niño i Rodolfo Martín Villa però ni les 

ordres internacionals de cerca i captura ni la 

gravetat dels fet han forçat l’actuació de la 

Justícia espanyola, que no té cap mena d’in-

terès en trencar la impunitat dels elements 

franquistes.

Billy el Niño és un personatge rellevant 

però sols és una peça més d’una maquinària 

que encara avui, està en marxa i que condici-

ona la democràcia espanyola. Cal combatre 

aquest  anacronisme i construir un nou futur 

radicalment democràtic, perquè el camí per 

conquerir el futur s’escriu amb les lletres de 

llibertat, justícia i reparació.

privatitzats, els recursos retallats i recuperar 

llits suficients per a atendre malalts crònics i 

afrontar amb garanties l'atenció en urgències.

3. Potenciar els serveis de salut pública i co-

munitària amb Plans de Salut Pública a les 

àrees sanitàries, per intervenir sobre els 

principals determinants de la salut amb la 

col·laboració dels centres de salut, la ciuta-

dania i els ajuntaments (lluita pel medi am-

bient, tabaquisme, alimentació sana, etc).

4. Establir en una mateixa Conselleria un 

sistema de salut integral d’atenció a les per-

sones en les seves diferents necessitats al 

llarg de la vida. Una sola xarxa de centres de 

titularitat i gestió pública on estigui repre-

sentada tota la comunitat sanitària.

5. Minimitzar la mercantilització innecessària 

del sistema de salut i el consum sanitari. Cal 

una indústria farmacèutica pública.

6. Impulsar polítiques que dotin de millors 

condicions el personal sanitari, el qual ha 

patit una gran precarització en el darrers 

temps. Amb l’actual pandèmia hem vist com 

de necessari és disposar de sanitaris sufici-

ents i ben preparats.

7. Democratitzar el sistema sanitari comp-

tant amb la participació de tots els sectors 

implicats (usuaris, professionals, agents so-

cials, gestors i personal electe), evitant que 

es burocratitzi per part dels càrrecs polítics.

 8. Recuperar l'Atenció Primària per a les resi-

dències de gent gran i que aquestes tinguin 

caràcter públic. Per això, caldrà incrementar 

les plantilles i recursos dels CAP i resoldre 

les contractacions d'empreses privades en 

aquest sector d'atenció sanitària.

 9. Rebaixar dràsticament les llistes d'espera 

en consultes d'especialistes, atenció primà-

ria, proves i operacions quirúrgiques.

H

L

ANTONI 
VICENTE GRAS

President de Memòria Parets

ANTONIO
LÓPEZ

Portaveu de la Plataforma 

Sanitat Pública del Baix Vallès 

Marea Blanca Catalunya
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mpulsada per la família Fàbregas el 
1900, quan es van veure en la neces-
sitat d’ampliar la fàbrica de la Vila 
de Gràcia, enguany fa 120 anys que 

obria a Mollet la fàbrica de Can Fàbregas, una 
de les empreses industrials més importants 
de la ciutat juntament amb la Tenería, Can 
Mulà o la Farinera Moretó. 

Dedicada a la manufactura de la seda, fou 
una de les pioneres a l’Estat espanyol pel que 
fa a la modernització i mecanització de la in-
dústria sedera, tant és així que va ser una de 
les primeres a tot l’Estat a emprar telers me-
cànics, inicialment uns trenta-cinc i arribant 
fins als cent. Als anys setanta i vuitanta del 
segle passat però, s’inicià un procés de des-
industrialització que a Catalunya s’aguditzà a 
la dècada dels noranta i a inicis de segle quan 
l’ocupació es va reduir a un 7%. En aquest 
context, l’any 2001, amb la dissolució de Se-
dunion2, societat en què Can Fàbregas s’havia 
integrat el 1973, l’empresa va tancar i com va 
passar amb bona part del patrimoni indus-
trial amb el boom immobiliari, van demolir 
la fàbrica. Només van quedar dempeus l’arc 
d’entrada amb el nom del fundador al carrer 

Can Fàbregas: 120 anys de patrimoni
Berenguer III i part del recinte adjacent em-
prat fins fa uns anys com a supermercat, men-
tre que a la resta de l’espai s’hi van construir 
pisos, precisament el mateix que es farà ara al 
solar on hi ha l’arc centenari.

Sincerament, ni tan sols podem estar segurs 
de si que quan es publiquin aquestes línies l’arc 
centenari seguirà dempeus. Si és així, des de 
la CUP Mollet demanem a l’equip de govern 
municipal que actuï responsablement i asse-
guri que la promotora el respecti i l’integri en 
la nova construcció. Perquè sinó, com ja vam 
denunciar des de la nostra assemblea, amb el 
centenari teatre del Tabaran l’any passat, ens 
trobaríem davant l’enèsima pèrdua de patri-
moni local i de part de la nostra història. 

Amb aquests antecedents, venim denun-
ciant que s’està imposant per la força dels 
fets consumats la visió que Mollet és una 
mena d’urbs residencial apareguda com un 
bolet al bell mig del Vallès fa quaranta anys 
i que salvaguardar el seu passat obrer i pa-
gès fa nosa i no fa modern. Suposo que és el 
que s’ha de fer per atraure els compradors 
de pisos amb piscina més aviat cars als que 
difícilment bona part dels habitants de Mo-
llet podrem accedir. Tot plegat és una trista 
metàfora; ensorren el nostre patrimoni igual 
que les nostres esperances de seguir vivint 
en una ciutat que alguns no volen nostra, que 
ja no està pensada per nosaltres, com ja si  el 
record i homenatge a la nostra identitat fes 
nosa als nostres nous conciutadans.       

I

MARC 

COMPTE 
CUP Mollet

Les morts de milers de persones

pel coronavirus estan en la mateixa

línia de les morts d'una economia

que justifica amb la força de les

armes la convivència mundial 

estampa del coronavirus a nivell 
mundial propaga un missatge 
de terror en el món de la sanitat 
i de l’economia. I aquest missat-

ge lidera la lluita mundial contra la pandè-
mia. Sóc conscient que, molts lectors, el títol 
d’aquest comentari el trobaran incoherent 
i respecto molt la seva opinió. Per què el 
mantinc? Senzillament perquè en el centre 
d’aquest greu problema s’hi descobreix una 
greu manipulació de la dignitat de l’ésser 
humà. I la causa d’aquesta manipulació té 
un nom: els diners. 

Les morts de milers de persones pel co-
ronavirus estan en la mateixa línia de les 
morts d’una economia que justifica amb la 
força de les armes la convivència mundial. I 
aquesta manipulació és la principal respon-
sable de la presència i propagació del virus. 
En el rerefons, la resposta de potències 
mundials que alló més important és salvar 
l’economia que no pas, per exemple, salvar 
cent mil vides com  manifestà el Sr. Trump. 
La sanitat pública no ha tingut l’espai polític 
necessari, com per exemple a l’Estat espa-
nyol que és un dels pocs països europeus 
que no tenia l’especialitat de les malalties 
infeccioses. Conseqüència d’aquesta irres-

L'

POESIA SILENCIOSA DE LA COVID-19

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

ponsabilitat i de les manipulacions dels 
bens naturals i les morts causades per 
guerres injustes que ens volen fer creure 
són els millors arguments d’una convivèn-
cia universal, la natura, com no podia fer 
d’altra manera, s’ha revoltat causant milers 

de morts imposats per la irresponsabilitat 
dels humans que no respecten la natura. La 
natura compleix els seus programes i si la 
irresponsabilitat humana li canvia, la natu-
ra els compleix. Per aquesta raó he triat el 
títol. La poesia a què em refereixo no és l’art 
d’escriure poemes, és l’art de viure en pau. 
Només una convivència en què la sanitat i 
la cultura siguin protagonistes i l’economia 
compleixi el seu deure de ser servidora, la 
humanitat serà poètica per creativa. És la 
meva lectura del missatge de la Covid-19.
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Consum triplica les reclamacionsLa Fira Guia't es farà online del 19 al 21 de maig L’Oficina Comarcal de Consum ha rebut el mes d’abril 90 reclamacions. Això representa un augment, respecte el mateix període de l'any anterior, d'un 272 % (3 vegades més). El 51%, d'aquestes estan relacionades amb la Covid-19. 

Amb motiu de la situació provocada per l’afectació de la Covid-19, la XI edició de la Fira Guia’t se celebrarà de manera virtual. S’ha habilitat un web amb informació de centres, propostes formatives, eines i recursos per als joves i els dies 19, 20 i 21 de maig s’oferirà orientació personalit-zada i xerrades informatives, prèvia inscripció.

BAIX VALLÈS. Segons dades del De-partament de Treball, Afers Soci-als i Famílies, al conjunt del Baix Vallès, fins a l'1 de maig hi havia registrats 1.240 expedients de re-gulació temporal d'ocupació, dels quals el 91% per causes de força major (1.128) i el total de persones afectades era de 8.741.Per municipis, Mollet és el que registra una xifra més elevada d'ERTO (488). El nombre de treba-lladors afectats per aquests expe-dients a la localitat és de 2.657. El segueixen Parets, amb 237 expedi-ents i 2.394 treballadors afectats; Montornès, amb 155 expedients i 1.037 afectats; la Llagosta amb 128 ERTO i 776 treballadors; Montme-ló, amb 89 expedients i 692 afec-tats; Sant Fost, amb 84 expedients i 491 treballadors afectats; Marto-relles, amb 56 ERTO i 679 perso-nes i Santa Maria de Martorelles, amb 3 expedients que afecten 15 treballadors.Mentre que el conjunt de la co-marca del Vallès Oriental, el nom-bre d'ERTO presentats fins aquest 

TEIXIT INDUSTRIAL  AQUEST MES D'ABRIL S'HA REGISTRAT UN DESCENS DEL 41,5% DE CONTRACTES RESPECTE A L'ANY PASSAT

Més de 8.000 empleats 
s'han vist afectats per 
un ERTO al Baix Vallès

Nombre d'expedients de regulació temporal 
d'ocupació i de contractacions al Baix Vallès

Núm. d'ERTO 

registrats

Treballadors 

afectats

Contractes 

abril 2020

Variació 

respecte 2019

Mollet 488 2.657 1.059 -37,8%

Parets 237 2.394 423 -41,5%

Montornès 155 1.037 308 -23,2%

La Llagosta 128 776 63 -64%

Montmeló 89 692 56 -84,9%

Sant Fost 84  491 104 -63,4%

Martorelles 56  679 289 +3,2%

Sta. Maria de 

Martorelles
3 15 - -

Mollet amplia l'oferta 
de cursos online per a 
comerços i empreses
MOLLET. Durant aquest mes de maig, l'Ajuntament, a través de Mollet Hub ofereix a emprenedors i emprenedores, petites empreses, comerços, professionals i autò-noms i autònomes noves formaci-ons online en directe a través del canal de Youtube MolletHub TV. Aquesta acció forma part del paquet de mesures de reactivació econòmica i de suport al teixit co-mercial de la ciutat. La nova pro-

posta formativa neix de les necessi-tats i demandes recollides el passat 23 d'abril amb la formació Gestió de la presència digital per a captar clients i oferir productes i serveis online.Les formacions estan agrupades en diferents àmbits, entre aquests s'hi troben eines per a crear webs, tallers de màrqueting digital i as-sessorament per a l'autoocupa-ció i l'emprenedoria on es poden 

FORMACIÓ  AQUESTA ACCIÓ FORMA PART DEL PAQUET DE MESURES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA ENGEGAT PER L'AJUNTAMENT

dimarts era de 4.674, els quals afecten a 34.517 treballadors. D'al-tra banda, el 77,9% dels expedi- ents emesos corresponen al sector serveis, un dels més afectats per la crisi sanitària del coronavirus.

Mentre la xifra d'ERTO es dispara a la comarca a causa de la pandè-mia, el nombre de contractacions disminueix. Així, segons dades de l'Observa-tori del Vallès Oriental, a l'abril es van registrat 2.302 contractes al Baix Vallès, 1.634 menys que els que es van signar durant al mateix període de l’any passat quan la xifra va arribar als gairebé 4.000. Aquesta dada representa un des-cens del 41,5% en el total de con-tractes, és a dir, aquest mes d’abril s’han registrat gairebé la meitat dels contractes que es van realitzar l’abril del 2019.Tots els municipis de la subco-marca van registrar una caigu-da important de la contractació, menys Martorelles que tot i la situ-ació va aconseguir incrementar un 3,2% el nombre de contractacions. Això es deu al fet de tenir un per-fil molt industrial i desenvolupar tasques vinculades als sectors es-sencials, la qual cosa compensa les pèrdues de contractació registra-des en altres sectors.Entre els municipis baixva-llesans, Montmeló és el que més afectació ha tingut en la davalla-da de les contractacions, les quals han caigut gairebé un 85% durant l'abril. El segueixen la Llagosta amb un descens del 64% en el nombre de contractes respecte a l'abril de l'any passat i Sant Fost amb una re-ducció del 63,4%.  i a.mir

GOVERN 

L'Estat aprova 
allargar els ERTO 
de força major fins 
al 30 de junyEl govern espanyol ha aprovat allargar els Expedients de Regula-ció Temporal d'Ocupació (ERTO) per força major fins al 30 de juny després d'arribar a un acord amb els agents socials, que es va for-malitzar en l'acte de signatura de dilluns al Palau de la Moncloa. L'acord per allargar els ERTO manté les prestacions d'atur i les exempcions de cotitzacions al maig i juny i, en el cas de les com-panyies amb ERTO parcials, po-dran exonerar entre el 45 i el 85% de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors que es reincor-porin a la feina. A més, l'acord in-trodueix una excepció a la condi-ció de manteniment dels llocs de treball els sis mesos posteriors a la represa de l'activitat i les empre-ses en risc de fallida sí que podran acomiadar.El Consell de Ministres de di-marts va donar llum verda al decret que "dona cos" a aquest acord, segons va explicar en roda de premsa la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero. No es podran acollir a la mesura les empreses que tinguin la seu en paradisos fiscals i les companyies beneficiades que, a 29 de febrer, tenien més de 50 treballadors no podran repartir dividends. Els treballadors fixos discontinus po-dran seguir cobrant la prestació fins al 31 de desembre. i
Extensió en alguns sectorsUna comissió tripartida, que es  va constituir aquest dimecres, analit-zarà quins sectors podran allargar els ERTO més enllà del 30 de juny. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ja ha avançat que "els sec-

tors més afectats" podran man-tenir les condicions dels ERTO després del 30 de juny. Montero espera que el govern espanyol i els agents socials se-gueixin dialogant i ha argumentat que el decret "uneix els interes-

sos de tots, defensa la viabilitat 

del model de negoci i la recupe-

ració de l'activitat". La portaveu de l'executiu espa-nyol ha dit que els ERTO són una mesura "eficaç". i
conèixer els tràmits, obligacions i deures per poder iniciar un negoci i estratègies de definició de preus, entre altres. A banda també s'han 

preparat dues formacions de l'àm-bit econòmic relacionades amb la fiscalitat bàsica per emprendre i el crowdfunding. i

aj.mollet

MOLLETHUB  Durant una reunió celebrada el passat 20 de gener
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Tributació en 
Successions de 
comptes bancaris 
de titularitat 
comuna quan mor 
el propietari dels 
fons

Una Consulta Vinculant de 10 
de febrer de 2020, de la Direcció 
General d’Impostos (DGT), resol 
què ocorre en la tributació de 
comptes bancaris de titularitat 
comuna, quan mor el propietari 
d’aquests fons.

Així, diu la DGT, que s’apliquen 
les regles civils sobre la titulari-
tat dels saldos, normes conforme 
a les quals, quan no es pot es-
tablir el percentatge dels diners 
dipositats en comptes bancaris 
solidaris o indistints que corres-
pon a cadascun dels cotitulars, 
la titularitat ve determinada per 
l’originària pertinença dels fons 
que han anat a parar al compte 
discutit, qüestió que haurà de ser 
provada per qui vulgui fer valer 
aquest dret.

Per això, en el cas qüestionat si 
s’afirma que la titularitat era ex-
clusivament de la mare, tots els 
diners formen part del cabal he-
reditari, de manera que si es rep el 
50 per 100 dels diners dels comp-
tes per la seva condició d’hereu, 
ha de tributar per l’Impost sobre 
Successions i Donacions pel con-
cepte de successions.

Ara Mollet ERC MES proposa la 
creació de vals-cupons per a 
les famílies i comerços locals
MOLLET. Davant la difícil situació 

que hauran d'afrontar famílies i co-

merços molletans arran de la crisi 

de la Covid-19, Ara Mollet ERC MES 

ha realitzat una proposta al govern 

municipal per reactivar el sector 

comercial molletà.

El regidor d'Ara Mollet ERC MES, 

Manel Sostres, explicava durant 

el ple de divendres que la propos-

ta consisteix en crear per part de 

l'Ajuntament uns vals-cupons que 

ajudi les economies familiars i pro-

mogui el consum al comerç local.

El sistema consistiria en uns 

vals que s’entregarien a les llars 

molletanes per poder ser usats al 

comerç molletà. "Seria una gran 

inversió de l’Ajuntament que 

ajudaria el comerç local creant 

una nova xarxa de clients i crea-

ria nous hàbits de compra", deia 

PARTITS EL GRUP VA FER LA PROPOSTA DURANT EL PLE QUE ES VA CELEBRAR DIVENDRES PASSAT

Sostres, qui reconeixia que "no 

serà una gran injecció de diners 

per al botiguer però sí ajudarà 

a tenir una clientela que potser 

fins ara no tenia". A més, la pro-

posta "també ajudaria de mane-

ra directa les famílies amb ajuts 

econòmics encara que aquests 

no siguin imports molt elevats", 

apuntava Sostres.

Sostres anunciava que farien ar-

ribar la proposta al govern perquè 

valori la possibilitat de posar-la en 

marxa.  L.ortiz

a.mir

CUES  A l'entrada dels establiments durant els primers dies de la fase 0

El govern santfostenc es 
reuneix amb el comerç local
SANT FOST. L'Ajuntament s'ha re-

unit amb una vintena de comer-

ciants del municipi a través de 

videoconferència per parlar de les 

fases del desconfinament i del pla 

de xoc econòmic en què treballa el 

consistori. També s'han intercan-

viat propostes per incentivar el co-

merç local i per ajudar els establi-

ments i comerços locas a fer front 

a la crisi econòmica que ha generat 

la pandèmia de la Covid-19. 

Aquesta ha estat la tercera reu-

nió virtual que l'Ajuntament orga-

nitza amb el teixit associatiu del 

poble, després que la setmana pas-

sada ho fes amb les entitats espor-

tives i les associacions culturals.

L'objectiu és valorar l'impacte 

de la situació sanitària en les enti-

tats santfostenques, resoldre dub-

tes i conèixer les necessitats de ca-

dascun dels sectors per contribuir 

a reimpulsar l'economia local. 

AJUNTAMENT ÉS LA TERCERA TROBADA VIRTUAL AMB ENTITATS

El micromecenantge 
en els tallers de 
l'Ateneu Cooperatiu 
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 

Oriental ha organitzat dues for-

macions en línia sobre microme-

cenatge per a aquest mes de maig. 

Totes dues van a càrrec d’Eloisa 

Orge, de la Fundació Goteo, i s’im-

partiran a través de la plataforma 

Zoom. Les sessions són gratuïtes 

amb inscripció prèvia. El Taller 

de micromecenatge bàsic es durà 

a terme el 20 de maig i la segona 

part de la formació el 27 de maig. 

FORMACIÓ 

MOLLET DEL VALLÈS

10/05 Luciano Álvarez López 74 anys

11/05 Romà Parera Mas 79 anys

11/05 Isabel Isern Farre 85 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Divendres, 15 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 
16h); Calaix de sastre (10 h), Fem un musi-
cal (10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); 
Dibuixacontes (17 h) i (r) Àmbit B30 (20.30h)

Dissabte, 16 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 
Sala: Sporting de Montmeló- FS Parets (22 h)

Diumenge, 17 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, 18 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 16 
h); (r) Ben Trobats (11h i 17h ); Al Dia Vallès 
Oriental (14h); Connecti.cat (19h); La Jornada, 
amb Albert Maspons i Alba Castilla (20.30h)

Dimarts, 19 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 16 
h); (r) Ben Trobats (11h i 17h ); Al Dia Vallès 
Oriental (14h); Connecti.cat (19h); Parlem-ne 
confinat, amb Susanna Aguilera (20.30 h)

Dimecres, 20 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 16 
h); (r) Ben Trobats (11h i 17h ); Al Dia Vallès 
Oriental (14h); Connecti.cat (19h)

Dijous, 21 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 16 
h); (r) Ben Trobats (11h i 17h ); Al Dia Vallès 
Oriental (14h); Connecti.cat (19h)

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

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

web www.vallesvisio.cat

programació
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David Ortiz, al CardedeuAlèxia Putellas, campiona de la lliga amb el Barça
David Ortiz, exentrenador del primer equip del 

CF Mollet UE a Primera Catalana i durant molts 

anys al juvenil de la Lliga Nacional, és el nou 

entrenador del FC Cardedeu, que milita al grup 

4 de la Segona Catalana. 

El Barça d'Alèxia Putellas és finalment el campió de la Primera Divisió 
espanyola 2019-20. Si bé fa uns dies ho era virtualment, divendres la Junta Directiva i la Comissió Delegada de la Reial Federació Espanyola de Futbol van ratificar la proposta, que proclamava el Barça de la molletana com a campió de la Primera Divisió 2019-2020. 

MOLLET. Ismael Moyano, de Mollet i 

amb 37 anys, és un dels futbolistes 

amb més recorregut i partits dis-putats a la Segona Divisió B espan-

yola. Aquest estiu acaba contracte 

amb el CF Badalona, equip on mili-

ta des de la temporada 2016-2017, tot i que la seva intenció "és conti-

nuar", admet el molletà.  

Fa tan sols una setmana Moya-

no ja va donar per acabada la tem-

porada 2019-2020 després del comunicat de la Reial Federació 
Espanyola de Futbol. El conjunt 

badaloní ocupa places de descens, 

però es mantindrà a la categoria. 

"Nosaltres, tot i el confinament, 

hem treballat físicament a les 

nostres llars per si s'havia de 

tornar a la competició. El nostre 

preparador físic ens ha passat 

exercicis per anar fent", admet 

Moyano, que compleix enguany la 

seva 17a temporada a la Segona Divisió B. 
Moyano vol complir un cinquè 

any amb el Badalona "perquè es-

tic molt content al club". "Tinc 

37 anys, crec que ja em queda 

poc, però retirar-me d'aquesta 

manera seria trist. M'agrada-

ria jugar una temporada més i 

retirar-me bé... estic molt bé a 

Badalona i és la meva primera 

opció", remarca el jugador, que 

i.m.

FUTBOL | Segona Divisió B  EL MOLLETÀ ÉS UN DELS JUGADORS AMB MÉS PARTITS DISPUTATS A LA TERCERA CATEGORIA ESTATAL

afegeix: "Encara és molt d'ho-

ra per saber les intencions 

del club, caldrà esperar unes 

setmanes més per saber com 

queda el cos tècnic i després la 

plantilla".

El jugador molletà ha viscut una 

ISAMEL MOYANO A casa seva durant el confinament

arxiu

ANTONIO FILGAIRA

Antonio Filgaira 

complirà el 

12è curs amb la 

UD Molletense

MOLLET. Antonio Filgaira ha remo-

vat amb la UD Molletense per a la 

campanya 2020-2021. El tècnic 

complirà la seva dotzena tempo-

rada com a entrenador de l'equip 

blanc-i-blau en dues etapes, una 

primera de set anys i una segona 

que va camí de la seva cinquena 

després de tornar el febrer del 

2017. 

La Molletense continuarà la 

pròxima campanya a la Segona 

Catalana, si no hi ha cap canvi de la Federació Catalana de Futbol. 
L'equip molletà va acabar el curs 

vigent al 8è lloc amb 37 punts i 

sense cap possibilitat d'ascens. 

"Ja hem començat a planificar la 

temporada 2020-2021 i el pri-

mer que hem fet és la renovació 

de Filgaira. El projecte aquest 

curs ha estat inacabat i així vo-

lem donar-li continuïtat", admet 

el president de la Molletense, Kiko 

Montoya. 

Filgaira compta amb tots els ju-

gadors de la plantilla 2019-2020, tot i que la direcció esportiva i el 
tècnic estan treballant aquestes 

setmanes en la continuïtat del 

projecte. "Estem parlant amb els 

jugadors i veurem quins juga-

dors volen continuar. Cal tenir 

present que el pressupost des-

tinat al primer equip baixarà 

entre un 30 i un 40%, a causa 

de la crisi econòmica per la Co-

vid-19", augura el president de la 

Molletense.  jl.rodríguez b.

Segona Catalana

MOLLET / PARETS. Sense saber en-

cara si es mantindran a la Primera 

Catalana o baixaran a la Segona 

Catalana, el CF Mollet UE i el CF 

Parets ja han confirmat els seus 

entrenadors per a la temporada 

2020-2021. 

El CF Mollet UE, en posicions 

de possible descens, ha apostat 

per incorporar David Parra, que 

aquesta temporada estava sense 

equip i l'anterior va fer l'ascens 

del Parets a Primera. Parra subs-

titueix Jordi López, marcat per la 
irregularitat fora de casa, i tor-

na al Germans Gonzalvo després 

d'haver estat jugador. 

Pel que fa al CF Parets, en llocs 

de descens directe, ha renovat 

Miquel com a primer entrenador 

i al seu segon, Samuel Mora. Tot i 

les dificultats durant la tempora-

da a Primera Catalana, Muñoz va 

celebrar durant la pretemporada el títol de campió de la Copa Cata-

lunya amateur.  jl.r.b

Primera Catalana  PARRA A MOLLET, MUÑOZ A PARETS

El CF Parets i el CF Mollet 
UE confirmen l'entrenador

"La meva intenció és seguir amb 
el CF Badalona el curs 20-21"

BAIX VALLÈS. Mentre el FS Parets 

i el Barri Can Calet, de Sant Fost, 

no pateixen per mantenir la cate-goria de la Divisió d'Honor, l'Spor-ting Montmeló està pendent de si la Federació Catalana de Futbol 
finalitza el curs amb descensos o 

no. El conjunt montmeloní ocupa l'últim lloc del grup 1 de la Divisió d'Honor. "Nosaltres volem que 

la temporada s'anul·li", explica 

el president, Manolo Calvo. 

El club, que ja ha estat consultat 

per l'ens federatiu, ha proposat 

que no hi hagi descensos "perquè 

no és just quan encara queda-

ven jornades per disputar i no 

hi havia res decidit", admet Cal-

vo, que remarca: "Tanmateix, no 

hi havia res decidit per decidir 

un campió".Tot i això, el Montmeló ja tre-

balla en la pròxima temporada 

projectant els equips de base i, 

respecte al primer equip masculí, 

sense saber si es mantindran.  

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  PODRIA BAIXAR A PRIMERA

L'Sporting Montmeló, 
pendent dels descensos 

temporada atípica, dificultats a la 

lliga però d'ensomni a la Copa del Rei. L'equip badaloní va eliminar l'equip revelació de la Primera Di-visió, el Getafe, tot i que després 
va caure amb un altre Primera, el 

Granada. 

Ismael Moyano suma més de 

mig miler de partits a la Segona Divisió B, una fita a l'alçada de 
molt pocs jugadors. "Això és fruit 

del treball, la regularitat i l'es-

forç. Ningú m'ha regalat res i 

he hagut de treballar intensa-

ment", admet el jugador, que ha 

disputat promocions d'ascens i, fins i tot, amb el Reus va celebrar un ascens a la Segona Divisió es-

panyola el curs 2015-2016, que 

finalment no va poder disputar. 

El futur del defensa molletà a 

curt termini és continuar al Bada-

lona i retirar-se a la Segona Divi-sió B espanyola. Tot i això, Moya-

no no descarta en un futur, quan 

ja s'hagi retirat, fer un últim any al 

CF Mollet UE, equip on va militar 

fins a l'edat infantil. "Seria molt 

bonic per a mi", reflexiona el ju-

gador.  jl.rodríguez b.

CF Mollet UE

Isamel Moyano participarà dissabte 

en una xerrada en directe amb el CF 

Mollet UE, que fa mitjançant el seu 

Instagram. L'acte serà a les 18 h. 

DIRECTE A INSTAGRAM
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es de l’inici de 
l’estat d’alarma 
sanitària, han 
estat nombroses 
les afirmacions 
grandiloqüents 

per parlar dels efectes de 
les mesures extraordinàries 
aprovades per protegir els 
llocs de treball amenaçats 
per la present situació. Re-
cordem, per exemple, quan 
des del Govern es va dir que 
s’havia prohibit acomiadar 
durant l’estat d’alarma. «Pro-
hibir», aquest és el verb que 
es va fer servir en tot tipus de 
comunicacions públiques de 
l’executiu quan la realitat era 
molt i molt diferent. Mai no es 
va prohibir acomiadar. Sen-
zillament es va establir que 
els acomiadaments per causa 
objectiva motivats per situa-
cions derivades de la propa-
gació de la Covid-19 es con-
siderarien improcedents o, 
el que és el mateix, amb una 
indemnització lleugerament 
superior a la que hagués cor-
respost si l’acomiadament 
fos per causa objectiva. Però 
cap tipus de prohibició com 
sí s’hagués pogut fer dient 
que aquests acomiadaments 
es considerarien nuls, no pas 
improcedents, i comportarien 
la reincorporació al lloc de tre-
ball i l’abonament dels salaris 
deixats de percebre.

Ara succeeix quelcom de si-
milar amb la denominada 
clàusula de manteniment de 
l’ocupació imposada a les em-
preses que hagin realitzat ER-
TOS per causa de força major. 
Segons el govern, aquesta 

¿És cert que les 
empreses no podran 
acomiadar durant 
6 mesos?

clàusula obligava a mantenir 
durant almenys 6 mesos els 
llocs de treball de les perso-
nes afectades per ERTOS un 
cop es reprengués l’activitat. 
De nou, però, la realitat està 
allunyada.

L’acord assolit pel Govern 
amb les grans patronals i els 
sindicats majoritaris esta-
bleix nombroses excepcions 
a aquest enunciat general i 
permet l’extinció de llocs de 
treball sense que es consideri 
vulnerada la clàusula. Així 
succeeix, per exemple, amb 
els acomiadaments disciplina-
ris declarats procedents, cosa 
que pot ser lògica, però també 
amb els contractes temporals 
que arribin a la seva data d’ex-
piració o quan finalitzi l’obra 
i servei acordada, malgrat la 
majoria d’aquests contractes 
han estat celebrats en frau de 
llei i hagués correspost que 
fossin de durada indefinida 
des del principi pel fet de sa-
tisfer necessitats estructurals 
de les empreses. 

Aquesta sí és la realitat del 
moment present. Els treba-
lladors actualment afectats 
per ERTOs no tenen, en re-
alitat, garanties efectives de 
manteniment dels seus llocs 
de treball un cop finalitzi la vi-
gència d’aquests expedients. 
Aquestes garanties no es des-
plegaran de forma automà-
tica per efecte de la clàusula 
esmentada sinó que caldrà, 
en molts casos, acudir als jut-
jats per defensar els nostres 
drets davant acomiadaments 
injustificats.

L’expert respon

D

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

EL NOSTRE HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA 
ÉS DE DILLUNS A DIJOUS DE 9 A 14 H I DE 16 A 19 H 
I DIVENDRES DE 9 A 14 H. LES CONSULTES I VISITES 

SEGUIRAN SENT, SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE, 
TELEFÒNIQUES O ONLINE. 

EN AQUELLS CASOS QUE RESULTI INEVITABLE VISITAR 
ELS NOSTRES DESPATXOS CAL TRUCAR 

AL TELÈFON DEL DESPATX I DEMANAR CITA PRÈVIA.

m.m.

FUTBOL SALA | Primera Divisió femenina  L'EQUIP ÉS EL REFERENT DEL FUTBOL SALA CATALÀ

entre d'altres. "El meu pas per 

França ha estat molt positiu, 

gràcies a la feina dels jugadors 

i pels clubs que he passat. No he 

guanyat cap títol, però he com-

plert amb els objectius perquè 

si havíem de lluitar per guan-

yar, ho vam fer, si s'havia de pu-

jar, vam fer l'ascens... he cres-

cut en l'àmbit personal i com a 

tècnic", remarca el molletà. 

Manolo Moya pren el repte de la 

Penya Esplugues amb la intenció 

de dirigir un grup de jugadores 

que són l'elit del futbol sala català 

i de les millors de l'Estat.  jl.r.b.

MANOLO MOYA En la seva etapa a França

Manolo Moya és nou tècnic 
de la Penya Esplugues

Plantilla

Les jugadores Estefa Jémez, de la       

Llagosta, i Arantxa Medina, de Mollet, 

són les dues baixvallesanes a les files 

de la Penya Esplugues. El curs passat 

van proclamar-se campiones de la 

Copa Catalunya. Totes dues, estan a 

l'espera de saber si continuaran o no 

en el projecte, que tot just inicia el nou 

tècnic, Manolo Moya.   

ESTEFA I MEDINA, 
PENDENTS DE MOYA

MOLLET. El molletà Manolo Moya 

és el nou entrenador de l'equip 

referent del futbol sala femení 

català, la Penya Esplugues. El con-

junt del Baix Llobregat milita a la 

màxima categoria estatal del fut-

bol sala femení. 

Moya agafa la batuta de la ban-

queta sense saber quan es po-

drà començar a entrenar. "Ara per 

ara estem parlant amb les juga-

dores. Tot i que desconeixem 

quan reprendrem l'activitat. El 

que sí tenim clar és que la pròxi-

ma temporada la lliga serà molt 

forta perquè no hi ha descensos 

i pujaran equips de la Segona 

Divisió", admet el tècnic, que con-

fia en la seva plantilla: "Podrem 

estar més amunt o més avall 

segons la nostra feina. Anirem 

partit a partit". 

Set anys vinculat a França
El tècnic molletà arriba a l'equip 

del Baix Llobregat després de set 

temporades vinculat a equips de 

futbol sala masculí de França. La 

temporada 2013-2014 va vin-

cular-se al Cannes Bocca Futsal, 

de la Primera Divisió francesa, i 

va ser subcampió de lliga i copa. 

Posteriorment va passar pel Lava-

lloise Futsal i el Montpellier, i va 

assolir ascensos d'èxit.  Anterior-

ment havia estat vinculat a la se-

lecció catalana o el FC Barcelona, 

LA LLAGOSTA. La Concòrdia ja pla-

nifica la temporada 2020-2021 

i la directiva ha decidit renovar 

l’entrenador Javier Ruiz, que con-

tinuarà comptant a la banqueta 

amb Iván Beas, de segon entrena-

dor, i Sergi Barceló, d’entrenador 

de porteres i delegat. La decisió 

es va prendre ja fa dies però es va 

fer oficial un cop la Reial federació 

Espanyola de Futbol va donar per 

acabada la temporada de l'equip 

llagostenc, a la Segona Divisió es-

tatal. 

“La plantilla gairebé està tan-

cada, però estem encara treba-

llant per incorporar algunes ju-

gadores”, explica Iván Beas, que 

compaginarà la tasca de segon en-

trenador i coordinador a l'entitat. 

Segona Divisió femenina  L'EQUIP ES MANTÉ A LA CATEGORIA

Javier Ruiz, renovat 
amb el CD la Concòrdia

José Manuel 
Ibañez segueix 
en el FS Parets

Divisió d'Honor Catalana 

PARETS. José Manuel Ibáñez conti-

nuarà a la banqueta del FS Parets 

la temporada 2020-2021. Ho ha 

comunicat el club mitjançant les 

seves xarxes socials. L'entitat pa-

retana confirma també el seu de-

legat, José Gavira i el nou prepara-

dor físic, Abel Palacios.  

Ibáñez es manté al projecte 

paretà després d'assumir la ba-

tuta d'entrenador a mitjans de la 

temporada 2019-2020, en subs-

titució de David Picazos. Aquesta 

temporada, el FS Parets ha signat 

una campanya irregular, tot i que 

es manté en llocs de permanència 

i el pròxim curs estarà a la Divisió 

d'Honor Catalana. 

La temporada passada Ibáñez ja 

havia estat l'entrenador. 

De fet, en les pròximes setmanes 

el club confia tancar la plantilla 

definitivament per afrontar amb 

les màximes garanties la campan-

ya 2020-2021. 

Temporada acabada
El CD La Concòrdia ha acabat la 

temporada 2019-2020 després 

que la Reial Federació Espanyola 

de Futbol (RFEF) hagi decidit do-

nar per finalitzada totes les com-

peticions no professionals. Quan 

es va suspendre la temporada 

per la Covid-19, l’equip llagostenc 

ocupava el setè lloc, del grup 2 de 

la Segona Divisió estatal, amb 36 

punts. La Concòrdia manté la ca-

tegoria però no té cap opció d’as-

pirar a la promoció d’ascens.  jl.r
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PARETS. El programa d'activitats 

per commemorar els 40 anys de la 

Penya Blaugrana Parets s'ha vist 

del tot afectat pel coronavirus. 

L'entitat paretana tenia la intenció 

de celebrar en els mesos vinents 

diversos actes, entre aquests una 

festa popular a la plaça de la Vila, 

un dinar de germanor i el ja tradi-

cional torneig de futbol Memorial 

Josep Seguer. 

La Penya Blaugrana, que suma 

uns 380 socis, confia poder ce-

lebrar algunes activitats a final 

d'any, entre elles, la marxa del 15 

FUTBOL L'ENTITAT BLAUGRANA COMPTA AMB UNS 380 SOCIS

La PB Parets ajorna part 
dels actes dels 40 anys

PB PARETS

CAMINADA Un dels moments de la marxa del 2019

08cEnTvinT

HANDBOL | Segona Catalana  EL NOU CLUB S'ANOMENARIA JOVENTUT VALLAG LA LLAGOSTA

missions de treball per concretar 

tots els aspectes de la unió dels 

dos clubs. Els dos clubs, ja han 

confirmat que el nom de la fusió 

seria Joventut Vallag La Llagosta.

A Segona i Tercera Catalana
L’HC Vallag i el Joventut Handbol 

La Llagosta han evitat el descens 

de la categoria perquè la Federa-

ció Catalana d’Handbol va donar 

per finalitzades les lligues sense 

descensos. Les dues entitats te-

nien opcions matemàtiques de 

salvar-se, però es trobaven en 

llocs de descens.

EN JOC Un partit anterior entre els dos clubs llagostencs

L'HC Vallag i el Joventut, 
més a prop de la fusió
LA LLAGOSTA. L’HC Vallag i el Jo-

ventut Handbol han recuperat les 

converses per intentar la fusió en-

tre les dues entitats, de cara a la 

temporada 2020-2021. Al març, 

els dos clubs van decidir ajornar 

les reunions a causa de la seva im-

possibilitat per la Covid-19.

Fa unes setmanes, la Federació 

Catalana d’Handbol va emetre un 

comunicat donant per finalitzada 

la temporada 2019-2020 i els dos 

clubs van reprendre les converses 

per la fusió. Concretament, s’han 

reunit telemàticament fins a tres 

vegades amb l'objectiu de forma-

litzar la unió de les dues entitats 

de la localitat llagostenca.

Totes dues entitats coinci-

deixen en considerar necessària 

la fusió amb l'objectiu d'enfortir 

la pràctica de l'handbol a la Lla-

gosta. El responsable esportiu de 

l’HC Vallag, Javier Iglesias, ha ad-

mès que “les converses van per 

bon camí. En breu es podria do-

nar aquesta fusió, però cal tenir 

paciència”. En aquest sentit, el di-

rector esportiu del Joventut Han-

dbol, Xavi Canalejas, ha apuntat 

que “tot està molt avançat, però 

encara falten alguns aspectes 

respecte al primer equip que 

s’han de resoldre”.

Les converses entre totes dues 

entitats van començar el mes de 

febrer. Ja s’han creat diferents co-

El CEM El Turó 
preveu reobrir 
amb la fase 3

POLIESPORTIU

LA LLAGOSTA. El Complex Esportiu 

Municipal El Turó preveu reobrir 

part de les seves instal·lacions 

quan la Llagosta entri en la fase 3 

del pla de desescalada, fins ales-

hores l’equipament continuarà 

tancat. Avui dia la localitat està 

en la fase 0. L’equipament espor-

tiu es prepara per reobrir amb la 

fase 3 les sales de ciclisme indoor, 

fitness i classes dirigides. Res-

pecte a la zona d’aigües, des de 

l’equipament es desconeix quan 

es podrà reobrir al públic. “Estem 

treballant en un pla amb proto-

cols d’higiene, seguretat i afo-

rament. Nosaltres intentarem 

reobrir amb el millor servei 

possible", admet el regidor d'Es-

ports, Antonio García Robledo. 

Amb la possible fusió, està per 

veure si es mantindrien els dos 

equips absoluts. En cas de comp-

tar el nou club amb dos primers 

equips, la nova entitat tindria un 

equip a la Segona Catalana i l'altre, 

a la Tercera Catalana. 

L’HC Vallag, que enguany era 

novell a la Segona Catalana, va 

complir l'objectiu de la salvació a 

la Segona Catalana. Pel que fa al Jo-

ventut Handbol, era cuer del grup 

1 de la Tercera Catalana i va acon-

seguir una salvació que a la pista 

es veia complicada per haver patit 

una temporada irregular.  

de novembre i un cicle de xerra-

des. "Vam decidir ajornar els 

actes telemàticament, perquè 

no sabem quan tornarem a la 

normalitat. Fins i tot, per veure 

els partits del Barça, tota activi-

tat ha quedat aturada", explica 

el president, Quim Esteve. 

Els responsables de la penya 

confien poder celebrar el gruix 

de les activitats el 2021. "Farem 

els 40 anys més 1", admet Este-

ve, que es mostra agraït de la tas-

ca que fan els nou membres de la 

junta directiva de la penya.  jl.R.

MONTORNÈS. La montornesenca 

Eli Gordón, de l'equip Salomon, 

va participar diumenge a la cursa 

individual Desconfina viRace, que 

va aplegar 556 corredors d'arreu 

de l'Estat. La cursa consistia a có-

rrer el més ràpid possible, en so-

litari, una distància de 5 km i una 

aplicació d'smartphone registrava 

els resultats. 

Gordón va córrer els 5 km en 26 

minuts i 50 segons, quedant entre 

ATLETISME LA MONTORNSENCA ENTRE LES MILLORS ESTATALS

Eli Gordón participa a la 
cursa virtual, viRace

SAlomon

ELI GORDÓN En un carrer de Montornès, a la cursa virtual

els cinquanta millors registres 

femenins. "Ha estat una cursa 

molt diferent perquè no m'he 

trobat amb ningú pel carrer. 

Tot i que amb l'app, t'anava mo-

tivant i he fet els 5 km ràpids", 

explica la corredora Eli Gordón. 

La campiona de la cursa indivi-

dual va ser la campiona d'Espan-

ya de marató, la vallenca Marta 

Galimany amb un registre de 17 

minuts i 3 segons. 

Torneig solidari 
per recaptar diners 
per la Covid-19

ESCACS | Solidaritat

MONTMELÓ. El Club d'Escacs 

Montmeló organitzarà diumen-

ge un torneig solidari per recap-

tar diners per finançar projec-

tes de recerca sobre la Covid-19 

per l'Hospital Universitari de la 

Vall d'Hebron. El campionat so-

lidari coincidirà amb la desena, 

i última, edició del Torneig de 

Confinament per equips, que ha 

comptat amb una alta acceptació  

amb més d'un miler de partici-

pants, entre prop d'un centenar 

d'equips. El campionat se cele-

brarà diumenge en un sistema 

de partides llampec a partir de 

les 18.30 h. El club montmeloní 

ha obert la campanya solidària al 

portal Mi grano de arena i ja suma 

més de 700 euros. 

Twan Burg guanya 
el Torneig Social 
en línia de Mollet

Local

MOLLET. El gran mestre dels Països 

Baixos, Twan Burg s’ha proclamat 

campió del Torneig Social en línia 

del Club d'Escacs Mollet. Burg va 

imposar-se en la final al gran mes-

tre del Brasil, Yago de Moura, des-

prés de tres partides acabades en 

empat, dues victòries pel campió i 

una pel segon classificat. 

El torneig social molletà va co-

mençar el 20 d’abril amb un total 

de 36 jugadors, i vuit d'aquests 

van passar a la fase final. Burg va 

arribar a la final després d'impo-

sar-se als quarts de final al mestre 

FIDE i molletà, Cristian Fernán-

dez; en semifinals, va superar l'ar-

gentí gran mestre Leo Krysa. 

El tercer classificat va ser l'ar-

gentí Tomás Sosa. 
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ENTREVISTA

Joan Fontserè
Director del Circuit de Barcelona-Catalunya

–El cap de setmana s'ha celebrat el Gran Premi d'Es-

panya de Fórmula 1 virtual, que ha coincidit en data 

amb la cursa física ajornada. Com va viure el cap de 

setmana atípic?

–Amb sensacions contraposades. Per una banda, pensant 

que ara faríem això o allò, el volum de gent, l'adrenalina 

d'organitzar un esdeveniment com aquest... però per un 

altre cantó, pensant en poder sentar les bases més adients 

per recuperar ben aviat el fil que vam deixar abans del 13 

de març. Respecte a la cursa virtual, sincerament, em va 

sorprendre molt gratament el nivell de competitivitat i les 

últimes voltes van ser dignes d'un Gran Premi. 

–Què aporten aquestes curses virtuals al Circuit? 

–Ja fa tres anys vam obrir l'opció de curses virtuals. Tení-

em clar que és un complement idoni per a l'activitat que 

tenim. A més, ens pot aportar nous perfils d'activitat en 

el món de l'esport del motor. Amb les curses que hem fet 

hem vist que els dos perfils, de curses virtuals i reals, són 

diferents però apassionats per la competició. Hem anat ve-

ient com s'ha fet un traspàs d'uns aficionats cap als altres. 

–Pel que fa al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 

real, quan es preveu?

–Estem treballant amb Liberty Media amb el marc que 

ens pertoca ara: esperar que les autoritats ens auto-

ritzin la lliure circulació dels integrants dels diferents 

països que formen els equips. Nosaltres podem pen-

sar en la data que vulguem, però si els països no dei-

xen entrar o sortir els seus ciutadans, de poc ens servi-

rà. Tot i que s'està treballant amb Liberty Media en el 

supòsit que això pugui definir diferents setmanes de 

l'any per poder coordinar la logística i tenir-ho a punt. 

Avui estem pendents del que ens autoritzen fer en les 

pròximes setmanes, que definirà els mesos vinents. 

–Quines són aquestes setmanes?

–Nosaltres amb Liberty Media estem parlant d'acollir una 

cursa del Gran Premi de Fórmula 1 –en el cas que ens au-

toritzin a tenir aquesta possibilitat– entre juliol i agost. 

Amb ells, sempre hem parlat en el sentit de tenir només 

una cursa perquè tenen un calendari molt marcat amb les 

diferents regions que visitaran. La primera part del cam-

pionat a Europa és on nosaltres tenim cabuda i estaríem 

parlant d'acollir una cursa entre el juliol i l'agost, en fun-

ció de les autoritzacions, la capacitat, la logística, que ja 

diem que fàcil no serà. 

–Sense aficionats, quantes persones mou un Gran 

Premi de Fórmula 1 dins el Circuit?

–Tant Fórmula 1 com MotoGP han fet un càlcul d'estima-

“Entre el juliol i l'agost 
es podria acollir el Gran 

Premi d'Espanya de 
Fórmula 1 al Circuit”

arxiu

Des del 13 de març el Circuit de Barcelona-Catalunya està tancat. La pandèmia 

pel coronavirus ha afectat el dia a dia de la instal·lació amb la suspensió,  

ajornament o cancel·lació de curses i esdeveniments. El seu director, Joan 

Fontserè, treballa per la recuperació de l'activitat pel segon semestre del 2020, 

que podria ser a partir d'aquest estiu i sense públic a les graderies. 

ció per reduir al mínim els integrants dels equips i de 

l'organització. S'està considerant al voltant de les 1.500 

persones les que pot acollir un Gran Premi en un format 

reduït. 

–I això es podria regular?

–Sens dubte, hi ha diferents protocols, no només el del 

Gran Premi, també hi ha el nostre com a instal·lació i els 

que ens vindran marcats pels governs de casa nostra. El 

Circuit, en ser una instal·lació a l'aire lliure, amb unes di-

mensions grans... és més factible que pugui acollir aquest 

tipus d'activitats, que no pas un recinte tancat, com ara un 

gimnàs o un club esportiu. Creiem que això ens pot ajudar 

a tenir aquestes curses.  

–Amb les converses amb Liberty Media, també es par-

la de la renovació 

de l'F1 pel 2021?

–L'any passat vam 

aconseguir la pròr-

roga d'un any, pen-

sant en un contrac-

te a llarg termini. 

En paral·lel vam 

aconseguir poder 

consolidar els test 

de l'F1, que recor-

do que ha estat 

l'única activitat de 

l'F1 que ha tingut 

lloc aquest any. Així 

que també hem anat parlant de la renovació, tot i que ara 

estem treballant per tancar la cursa d'aquest any. Tot això 

ens pot ajudar a seguir treballant amb la renovació i tan-

car-la el més aviat possible, tot i que Liberty Media està 

ara amb el calendari del 2020. 

–Pel que fa a la MotoGp, hi ha alguna previsió?

–La situació del MotoGP és similar a la de l'F1. La prime-

ra part del calendari de Dorna també es concentra a la 

zona d'Europa. En aquest sentit hem parlat amb Carme-

lo Ezpeleta per oferir la possibilitat de mantenir l'esport 

mantenint una cursa a casa nostra. A més, Dorna també 

té el Mundial de Superbikes i nosaltres enguany també la 

tenim al nostre calendari. El que hem estat treballant és 

plantejar totes dues curses de cara al setembre. 

–La resta de competicions s'intentaran celebrar, si es 

pot, fins a final d'any?

–No tot el que passa del primer semestre al segon hi té tot 

cabuda. A l'octubre, tenim la data del Mundial de Rally-

cross i tot això fa que les diferents curses vagin ballant. 

També és veritat, que segons quines especialitats, i con-

cretament les 24 Hores, hem de pensar en unes condici-

ons climatològiques que ajudin i fer una cursa de resistèn-

cia d'aquest tipus no és òptim i per això, juntament amb la 

Federació Catalana de Motociclisme, cal pensar un format 

nou per a aquest any que ens permeti mantenir un fil de 

vida de resistència i pensar en les 24 hores de cara l'any 

que ve. 

–Quin impacte econòmic té la pandèmia al Circuit?

–El Circuit és un generador de tercers. Quan el Circuit 

acull una cursa de F1 o MotoGP genera molts ingressos a 

tercers i genera també ingressos amb la venda d'entrades 

a taquilla. En aquests casos, el Circuit assumeix el cànon, 

que fa referència a aquest impacte econòmic a tercers i 

que no es recupera. Tot i que això és en un estat normal. 

En el cas d'aquest any és evident que no hi haurà ingres-

sos per la venda d'entrades al públic i llavors el cànon no 

existirà en aquest sentit perquè no ens pot repercutir di-

rectament cap ingrés de la cursa. Per això hem acordat 

amb les diferents promotores, tant Dorna com Liberty 

Media, que en el cas de celebrar les curses no hi hagi cap 

pagament pel canon. 

–Llavors al territori?

–Una cursa d'aquest tipus retorna al territori uns 186 mi-

lions d'euros i enguany és evident que no es tindran. Per 

tant la regió es veurà minvada i calcularem quin és aquest 

impacte. Pensem també que és bo, que el poc retorn que 

generi ajudi a les diferents indústries i sectors per rei-

niciar el funcionament. Ho hem tingut molt clar des del 

principi i és per això que la Generalitat de Catalunya ha 

apostat per mantenir aquests grans premis vius, tot i la 

situació. 

–Com s'està gestionant el Circuit, en temps de teletre-

ball i coronavirus?

–Des del 13 de març la instal·lació roman tancada i el que 

s'ha fet fins aquesta setmana és una assistència puntual, 

de dues persones de manteniment, per només revisar 

que totes les instal·lacions estiguin responent bé i que no 

hi hagi cap emergència. A partir d'aquesta setmana s'ha 

incorporat una segona part de l'equip de manteniment 

per restablir situacions que durant dos mesos s'han po-

gut veure afectades, com ara instal·lacions d'aigua, ca-

lefaccions... la resta de gestions es fan des de casa amb 

teletreball. Estem molt contents de l'equip humà que té 

el Circuit, que en tot moment ha respost de manera molt 

notable.   jl.rodríguez b.

Estem treballant en 

plantejar les curses de

 MotoGP i el Mundial de

 Superbikes al setembre

Una cursa de F1 o MotoGP

 retorna al territori uns 180

 milions d'euros, enguany  és

 evident que no es tindran
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CULTURA
14.000 visites a 'Oci a casa'La Biblioteca amplia el període per retornar llibres
L'oferta a YouTube creada per l'Ajuntament de 

Mollet, Oci a Casa, gaudeix sense risc, continua 

creixent setmanalment. Actualment ja s’han fet 

prop de 14.000 visualitzacions i les propostes 

esportives continuen sent les més visualitzades.

La Biblioteca de la Llagosta ha ampliat el període per retornar els llibres 

en préstec. D'aquesta manera, les persones que tinguin a casa llibres de la biblioteca llagostenca els podran retornar fins al 31 de maig. Ara per 
ara, la Biblioteca i la bústia de devolució de llibres continuen tancades fins a nou avís amb motiu de les mesures decretades per la Covid-19.

L'Ajuntament de 
Montmeló obre La 
Polivalent Virtual
MONTMELÓ. La Sala Polivalent ha 

reobert les seves portes adap-tant-se al confinament i, per tant, 
en la línia de moltes altres pro-
postes culturals, ho fa de manera 

virtual. Aquest nou espai engegat 

per l'Ajuntament de Montmeló i 

anomenat La Polivalent Virtual 

oferirà una programació amb les 

diferents disciplines artístiques que han passat per la sala. Cada 
dissabte i diumenge es penjarà un 

espectacle diferent al web bit.ly/

PolivalentVirtual. La proposta va 

arrencar el cap de setmana passat 

amb el Mag Lari i Rhum&cia. 

ARTS ESCÈNIQUES
MOLLET. El Museu Abelló se suma 

a la commemoració del Dia Inter-
nacional dels Museus (DIM), di-
lluns 18 de maig. Malgrat l'estat 

d'alarma amb el consegüent con-finament, la commemoració tirarà 
endavant. Tanmateix, serà de ma-
nera diferent i només es podrà fer de manera virtual. L’ICOM (Consell 
Internacional de Museus) ha pro-
posat per enguany una celebració 

de tipus no presencial, per donar 

visibilitat als museus i tota la feina 

que estan realitzant per mantenir 

el contacte amb els públics.

El Museu Abelló proposa di-
ferents activitats sense sortir de 

casa. D’una banda, ha realitzat una 

sèrie de nou videocàpsules de poc 

més d’un minut, amb les quals es 

pot fer un passeig per l’exposició 

permanent. A més, donat que el 

lema del DIM és Museus per a la 

inclusió, també es difonen la sèrie 

de vídeos sobre l’equipament i les 

peces més destacades en llenguat-
ge per a sords. Es pot accedir a 

aquest contingut a través del canal 

de YouTube i la web del museu.

D'altra banda, el Museu ha or-
ganitzat diferents actuacions en 

directe amb la col·laboració de 

l’Escola Municipal de Música i 

Dansa, que es difondran amb un directe al perfil d'Instagram @mu-

seuabello. Dissabte (19 h) hi haurà 
un concert les sales, amb el quar-
tet d’alumnes format per Gemma 

Benet, Miguel Redón, Gemma Ra-
mon i Teia Martinez; i diumenge (19 h) serà el torn per a la dansa 
contemporània amb les ballarines 

Marta Retuerto, Blanca Lasobras i 

Natàlia Laborda.

Per últim, diumenge al matí 

estarà destinat al públic familiar 

amb un clàssic d’aquesta jornada, 

la gimcana, sota el nom d'Ajuda’ns 

a trobar la paleta del pintor!. Per participar-hi cal inscriure's al cor-
reu electrònic educamabello@mo-

lletvalles.cat.

Els museus postcoronavirus
La situació actual, amb els museus 

tancats, és ben insòlita. El que ara 

es plantegen aquests equipaments 

culturals és com seran les visites 

i les exposicions un cop tornin a 

obrir les portes. "La manera de 

visitar museus canviarà i estem 

preparant-nos", afirma Pepa 

Ventura, gestora del museu molle-
tà. "Estem preparant com aten-

dre la població seguint totes les 

mesures sanitàries, però també 

ART  L'ESTAT D'ALARMA HA IMPEDIT QUE LA COMMEMORACIÓ PUGUI SER PRESENCIAL I, PER TANT, S'HAN ADAPTAT LES PROPOSTES PER GAUDIR-LES VIRTUALMENT

El Dia dels Museus, des de casa
museu abelló

GOOGLE ART  Disponible per passejar i gaudir de les obres de l'equipament

com desinfectar les obres sense 

fer-les malbé", hi afegeix. En tot 

cas, es mostra satisfeta per la ràpi-
da resposta virtual que han pogut 

oferir i pel seguiment que han tin-
gut, sobretot al principi: "La res-

posta online dels primers dies 

va ser molt alta, però després 

tot va tornar al seu lloc".

Ventura també apunta que 

aquests dies han estat "generant 

contingut per a les escoles", ja 

que s'han hagut de suspendre les 

visites programades per a aquest 

curs i podria ser que també se sus-
penguessin les del primer trimes-
tre del pròxim curs. De fet, diu que 

ja hi ha hagut escoles que li han demanat contingut per treballar-lo 
amb els alumnes telemàticament. 

EL JACIMENT ROMÀ DE MONS OBSERVANS 
SE SUMA A LA COMMEMORACIÓ
n Dilluns, amb la commemoració del Dia Internacional dels Museus, la Generalitat 
publicarà un seguit de vídeos de diversos museus del territori. Un dels que hi 
apareixerà serà el realitzat pel Museu de Montmeló explicant una de les peces 
trobades al Jaciment Romà de Mons Observans. Des de l'Ajuntament montmeloní, 
la regidora de Cultura, Ariadna Ojeda, explica que "encara és d'hora" per saber 
quan tornarà l'activitat a Mons Observans i al Museu, però que en tot cas des del 
consistori estan proposant activitats i compartint continguts a les xarxes com els 
itineraris tàctils al jaciment romà, penjats a YouTube.

museu de montmeló

'VISIT MUSEUM'  Es poden veure virtualment algunes de les peces del museu
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FORMACIÓ  EMMARCAT EN EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2020-2021, QUE SERÀ DEL 21 AL 26 DE MAIG (DANSA) I DEL 27 DE MAIG AL 8 DE JUNY (MÚSICA) 

L'Escola de Música i Dansa de 
Mollet crea unes portes
obertes del centre a YouTube

MOLLET. L'Escola Municipal de 

Música i Dansa de Mollet ha creat 

unes portes obertes virtuals amb 

un vídeo penjat a YouTube. Du-

rant 12 minuts es poden conèixer 

tots els professors del centre, que 

van explicant alguns detalls de les 

seves matèries i dels instruments 

dels quals són docents.

Tot plegat, emmarcat en el perí-

ode de preinscripcions de l'escola 

per al curs 2020-2021. Del 21 al 

26 de maig seran les preinscripci-

ons de dansa, per a alumnes a par-

tir dels 5 anys. Tot seguit, del 27 de 

maig al 8 de juny, serà el període 

Escola Municipal dE Música i dansa

TOCANT EL VIOLÍ  Una de les imatges de les portes obertes virtuals de l'escola

de preinscripcions per a les clas-

ses de música. En ambdós casos la 

preinscripció es fa a la secretaria 

de l'escola, a Can Gomà, i cal de-

manar cita prèvia al telèfon 93 

570 68 51. Pel que fa a les classes 

de música, destaca la gran varietat 

existent: música en família dels 2 

mesos als 2 anys, sensibilització 

musical a partir dels 3 anys, llen-

guatge musical, cant coral, inicia-

ció a la música per a joves i adults, 

música de cambra, orquestra de 

cambra, conjunt instrumental i 

jazz band. A més, els instruments 

dels quals s'imparteixen classes són: clarinet, flauta de bec, flauta 
travessera, guitarra, percussió, pi-

ano, saxo, violí violoncel.

"Un reciclatge en temps real"
Tenint en compte la situació ac-tual de confinament, i que encara 
no hi ha data establerta per tornar 

a les aules educatives, podria ser 

que el pròxim curs de l'Escola de 

Música i Dansa arrenqués de ma-

nera virtual. "Tot és molt incert", afirma Xavier Esteve, director de 
l'escola. Tanmateix, Esteve reitera 

que les classes per internet estan 

sent molt positives. "En molts ca-

sos, el fet que els pares hi esti-

guin presents a les classes és un 

estímul per a les famílies", diu el 

director, qui afegeix que estan no-

tant que "molts alumnes estan 

estudiant més ara, probable-

ment perquè tenen més temps". 

En tot cas, des de l'escola han re-

but l'agraïment a la seva tasca per 

part de les famílies, perquè aques-

tes classes han estat un "estímul" 

per als infants durant aquestes 

setmanes d'estar tancats a casa.

Esteve també assegura que tot 

plegat està tirant endavant amb 

"l'esforç brutal de l'equip do-

cent". Tots han hagut de fer "un 

reciclatge en temps real" per 

adaptar les classes d'un dia per 

l'altre.  s.carrillo

MÚSICA  HI HAURÀ UN CONCURS DE PREGUNTES, UN BINGO MUSICAL I UNA TERTÚLIA PER ACABAR

La Colla Morada celebra una
versió confinada d'Eurovisió
MOLLET. "Et pensaves que la Colla 

Morada es quedaria aquest any 

sense Eurovisió?". Així anunci-

en els morats la celebració d'una adaptació confinada d'Eurovisió 
que tindrà lloc aquest divendres 

(19 h). Tenint en compte que el 

festival musical s'ha hagut de sus-

pendre enguany, pel coronavirus, 

la colla ha preparat una jornada 

eurovisiva en línia.

A les 21 h arribarà el Kahoot Eu-

rovisiu, un concurs de preguntes 

sobre Eurovisió. A les 21.45 h serà 

el torn del Bingo Especial Euro-

visió. Hi haurà tres partides, una 

d'elles amb les cançons més famo-

ses de la història d'aquest esdeve-

niment. L'activitat també comptarà 

amb cançons i cantants que s'hau-

ran d'anar marcant a mesura que 

sonin al dispositiu amb el qual s'es-

tigui participant –ordinador, taule-

ta o mòbil–. La retransmissió serà 

amb un directe a YouTube i l'enllaç 

per descarregar el cartró que sorti-

rà a l'atzar a cadascú el facilitaran 

en un grup de WhatsApp amb els 

participants –amb un màxim d'una 

trentena de participants–.

Per últim, la nit clourà amb una 

tertúlia a la plataforma de video-

trucades Zoom a partir de les 23 h. 

"Petarem la xerrada per Zoom 

amb un bon còctel, cerveseta o 

el que vulgueu, mentre parlem 

de la vida i ballem una estona", 

anuncia la colla.

Les persones que ja estiguin 

incloses al grup de WhatsApp del 

Bingo musical i que vulguin parti-

cipar en l'esdeveniment no hauran 

de fer res per participar-hi, ja que 

es canviarà el nom al grup i ja esta-

rà tot enllestit. Aquelles persones 

que no estiguin al grup, han de 

demanar-ho a la Colla Morada a 

través de Facebook o Instagram. 

LA LLAGOSTA. Un participant de 

l'INS Marina ha assolit la final de la 

dotzena edició del concurs literari 

AMIC-Ficcions. "La Marta se’n va 

anar cap a casa bastant trista, i 

amb por del que diria el seu xicot 

davant les notícies que li hauria 

de donar. Quan va obrir la porta 

se’l va trobar assegut al sofà com 

cada dia, amb la beguda a la mà 

i el cigarret a l’altra". Així arren-

ca el relat llagostenc finalista. De la 

comarca també s'ha seleccionat un 

escrit de l’Escola Pia de Granollers i 

dos més de l’IES Maria Bell-lloc de 

Bigues i Riells.

El lliurament de premis està pre-

vist que es realitzi durant el mes de 

juny, però encara falta determinar 

el format dels actes, depenent de 

l'evolució de la crisi sanitària del 

coronavirus.

Enguany, el premi per a la mi-

llor història serà un iPhone o una 

PlayStation per a cada membre  

del grup guanyador, i la segona 

millor història es guardonarà amb 

un smartphone també per a cada 

integrant de l’equip. Els premis 

territorials, per a les millors his-

tòries de cada vegueria, rebran un 

smartphone o uns auriculars sense 

fil. Per últim, es premiarà el docent 

més motivador de cada territori 

amb una estada de dos dies per a 

dues persones. 

Un estudiant de la Llagosta, 

finalista al concurs Ficcions

LITERATURA  L'ALUMNE DE L'INS MARINA OPTA A UN iPHONE

dissabte 16

diumenge 17

divendres 15

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

Nuvolositat variable, més 

abundant a la tarda, quan 

creixeran nuvolades de 

tempesta al nord del país. 

Temperatures més altes.

Dia semblant a divendres, 

també amb creixement de 

nuvolades de tarda, avui 

amb més possibilitats de 

veure’ns afectats.

Un altre dia de temps pri-

maveral, amb possibilitat 

de ruixats, especialment a 

la tarda i amb temperatu-

res semblants.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 7 25ºC 15ºC 23ºC - 26 km/h SE

DIVENDRES, 8 25ºC 14ºC 22ºC - 26 km/h ESE

DISSABTE, 9 20ºC 13ºC 20ºC 0,2 24 km/h NE

DIUMENGE, 10 20ºC 16ºC 16ºC 10,8 34 km/h ESE

DILLUNS, 11 25ºC 15ºC 24ºC - 56 km/h W

DIMARTS, 12 21ºC 13ºC 20ºC 0,6 32 km/h NE

DIMECRES, 13 25ºC 15ºC 23ºC 1 32 km/h W

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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ES TRACTA D'UN LLIBRE AMB 35 REFLEXIONS IL·LUSTRADES PEL TAMBÉ LLAGOSTENC ROGER WILSON

José Ramón Vera publica
'Reflexiones II: La venganza'

j.r.v.

EL TÀNDEM  Roger Wilson, a l'esquerra, i José Ramón Vera Torres, a la dreta

LA LLAGOSTA. Les festes majors 

d'aquest estiu perillen. Al Baix Va-

llès, de moment, l'Ajuntament de 

Montmeló ha estat l'únic que ja ha 

anunciat oficialment l'anul·lació 

de la gresca, que estava prevista 

per finals de juny. Però a la resta 

de municipis hi ha molts dubtes 

sobre la viabilitat de celebrar-la.

A la Llagosta, tot i que encara no 

s'ha pres cap decisió, "és gairebé 

segur que la festa major s'hau-

rà d'anul·lar". Així ho va reiterar 

Mariano García, regidor de Salut 

Pública i Actes Populars i Tradi-

cions entre d'altres, en el ple tele-

màtic celebrat el passat 30 d'abril. 

"La situació no és gens falague-

ra perquè es pugui realitzar la 

festa major. No està presa la de-

cisió, però a dia d'avui tot apun-

ta que no es podrà celebrar, ja 

que no es donaran les condici-

ons per celebrar-la mantenint 

la seguretat de les persones".

Tot plegat va sortir arran d'unes 

preguntes realitzades per la regi-

dora de La Llagosta en Comú, Eva 

Miguel, qui demanava informació 

sobre la gresca d'estiu (prevista 

pel setembre) i també sobre el 

cost que tindria per a l'Ajunta-

ment anul·lar les contractacions 

signades. Mariano García va apun-

tar que encara no s'havia fet cap 

contractació. "El que sí que s'ha 

fet, com es fa sempre, són pre-

reserves. Si aquestes prereser-

ves s'han d'anul·lar, no tenen 

cap cost per a l'Ajuntament", va 

assegurar Garcia.

Per últim, el regidor va cloure: 

"Hem de tenir en compte que 

l'Ajuntament ha d'atendre al-

tres necessitats socials priorità-

ries a la festa major. Qualsevol 

pressupost que es pugui rebai-

xar o anul·lar per destinar-lo a 

matèria social, òbviament que 

així es farà". 

"És gairebé segur
que la festa major de la

Llagosta s'haurà d'anul·lar"

POPULAR  AIXÍ HO VA ANUNCIAR EL REGIDOR MARIANO GARCÍA

L'escriptora llagostenca 
Araceli de Luna treu el 
llibre 'Voces y silencios'

LA LLAGOSTA. L'escriptora llagos-

tenca Araceli de Luna ha publicat 

el llibre Voces y silencios. Es tracta 

d'una obra de relats, concreta-

ment n'inclou disset, molt diferent 

del que l'autora havia publicat fins 

ara –les novel·les romàntiques 

Más allá de París, el 2017, i Capric-

hos del destino, el 2018–.

Araceli de Luna explica el títol 

afirmant que ha intentat "donar 

veu a silencis, a temes que es 

callen, perquè se'n pugui refle-

xionar". Ho fa amb històries quo-

tidianes que tenen finals oberts. 

D'aquesta manera convida els lec-

tors a què comparteixin amb ella 

els seus particulars finals d'aquells 

relats inacabats –al final del llibre 

es pot trobar el seu correu elec-

trònic–. Les addiccions –incloses 

al mòbil i a les videoconsoles–, el 

temps, la vida, la mort, l'amor, la 

fantasia, el crim, el bullying o la vi-

olència de gènere són alguns dels 

temes que protagonitzen els relats. 

L'anorèxia és un altre tema dels 

que ha escrit i el destaca apuntant 

que malauradament l'ha hagut de 

viure de prop. Tant amb aquest 

trastorn alimentari com en la resta 

de relats, de Luna intenta "trencar 

barreres a temes que en alguns 

casos tenen fi". També hi afegeix 

"algun toc d'humor".  i s.c.

LITERATURA  ESTÀ FORMAT PER 17 RELATS AMB FINALS OBERTS

L'AUTORA Araceli de Luna ha aparcat en aquest llibre la novel·la romàntica

a.d.l.

LA LLAGOSTA. El llagostenc José Ra-

món Vera Torres ha tret a la llum 

el seu quart llibre, Reflexiones II: 

La venganza. Es tracta de la segona 

part del que probablement serà una 

trilogia sobre reflexions que setma-

nalment ha anat publicant a les xar-

xes socials. "Va començar com una 

columna d'opinió a Facebook. Ho 

vaig utilitzar per no estar oxidat, 

perquè no tenia gaire temps d'es-

criure, però es va anar fent una 

bola de neu", explica l'autor.

Inicialment, els seus escrits ana-

ven acompanyats amb un mem, 

però a les poques setmanes d'en-

gegar va conèixer l'il·lustrador lla-

gostenc Roger Wilson, qui aviat es 

va sumar al projecte. Tots dos van 

quedar per parlar de la primera 

novel·la de Vera, Autocompasión 

de un tonto con suerte, i d'aque-

lla conversa va sorgir el tàndem. 

D'aquesta manera, Roger Wilson 

il·lustra i caricaturitza l'escriptor 

(també a si mateix) en uns diver-

tits dibuixos que acompanyen les 

reflexions i en els quals en alguns 

casos també hi apareixen ele-

ments del municipi de la Llagosta.

Vera defineix el llibre com "35 

dosis de pastilletes divertides 

de 10 minuts per evadir-se", 

com "un llibre de lavabo" o "ide-

al per llegir abans d'anar a dor-

mir". L'humor impregna cadascu-

na de les reflexions del llibre, però 

l'autor tampoc no amaga que "en 

l'humor sempre hi ha una críti-

ca darrere". Ell mateix es consi-

dera una persona "diferent" a qui 

no li agrada gaire ni les festes ni la 

platja, i tot plegat ho mostra en les 

seves reflexions, en les quals trac-

ta molts temes que estan a l'ordre 

del dia. Al setembre toca parlar del 

retorn a les classes, a la tardor no 

falta una reflexió sobre Halloween 

i quan arriba febrer escriu de Sant 

Valentí. Però també ho fa dels llet-

jos, de la publicitat o de la felicitat.

"Ni Hitler, ni Cristiano Ronaldo, 

ni Aznar, ni Toni Cantó, ni Bertín 

Osborne llegiran el llibre. Vols ser 

com ells?", diu Vera per promoure 

la segona part d'Al fin de semana se 

llega ya reflexionado. El llibre es pot 

adquirir a Amazon. i s.c.

LA PORTADA DEL LLIBRE

Marcada per la Covid

Ediciones Fides va publicar Voces y 

silencios el passat mes de desembre. 

Tanmateix, la comercialització i promo-

ció del llibre estava prevista pels volts de 

Sant Jordi. Amb l'actual estat d'alarma, 

Araceli de Luna no ha pogut presentar 

encara el llibre ni tampoc l'ha pogut 

distribuir a les llibreries per vendre'l fí-

sicament. De moment es pot trobar per 

Amazon en format digital.

LA PRESENTACIÓ 
HAURÀ D'ESPERAR
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Debama instal·la mampares
protectores per evitar contagis
L'empresa paretana Debama, especialitzada 

en decoració, envernissats, fusteria i refor-

mes, s'ha sumat a les iniciatives per fer front 

a la Covid-19 oferint als seus clients la instal-

lació de mampares divisòries de protecció a 

mida. Ja n'ha instal·lat una desena a farmà-

cies, perruqueries, hotels i restaurants de la 

província de Barcelona. Manuel Losada, di-

rector general de Debama, afirma que el seu 

objectiu és "ajudar a tota mena d'establi-

ments a adaptar-se a mesures del Govern 

per reobrir i posar en marxa els seus 

negocis com abans millor". L'empresa ofe-

reix "un valor diferencial a la seva compe-

tència: la producció i instal·lació a mida, 

adaptant el material i els colors sense 

costos addicionals, per a cada client". La 

instal·lació de mampares es realitza en un 

temps d'entre dos dies o una setmana per 

garantir la ràpida apertura dels locals.

DEBAMA

Carrer Ramon i Cajal, 23, nau 6. Parets. Tel. 935 62 25 06 

www.debama.com / info@debama.com

APARADORS

DE LA SETMANA

SOREA inicia una campanya a favor 
de l'assaig clínic #JoEmCorono
Sorea, companyia gestora del cicle integral 

de l’aigua, ha iniciat una campanya a través 

de la qual donarà un euro a l’assaig clínic 

#JoEmCorono per cada usuari que passi de 

la factura en paper a la factura digital. Així, 

la companyia contribueix a la lluita contra el 

coronavirus i mostra el seu compromís amb 

la recerca, alhora que fomenta la conscienci-

ació ambiental. A Catalunya, prop d'un milió 

de persones encara reben la factura de l’aigua 

en paper. Amb el missatge Un gest per lluitar 

contra la Covid-19, Sorea anima els usuaris 

a fer el pas definitiu i, sense cap cost, rebre 

la correspondència de manera digital. Sorea 

farà el donatiu a l’assaig clínic encapçalat per 

l'equip de metges i investigadors de la Funda-

ció Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol. A més, la 

campanya també consciencia sobre el malba-

ratament de paper i la generació de residus.

SOREA

Carrer de Bernat Metge, 5. Mollet. Tel. 934 95 35 40

www.sorea.cat
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