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POUM que dibuixa els criteris que 

marcaran la planificació urbanística

El document planteja la construcció 
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BAR RESTAURANTE 

C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles  

Reservas:        93 579 49 66       

                        602 24 39 73 

www.canraiguer.com . 

Ofertas desayunos a la brasa: sábados, domingos y festivos
OFERTA Nº1  (8,75 €)

BUTIFARRA O MORRO CON JUDÍAS O PATATAS
1/2 L. DE VINO O 1/3 L. DE CERVEZA O REFRESCO DE 33 CL.

TOSTADA DE PAN, CAFÉ Y CHUPITO DE ORUJO

OFERTA Nº2  (8,75 €)
COMBINADO DE 1/2 BUTIFARRA, 1 MORCILLA, 1 CHORIZO Y 1 PANCETA 

CON JUDÍAS O PATATAS
1/2 L. DE VINO O 1/3 L. DE CERVEZA O REFRESCO DE 33 CL.

TOSTADA DE PAN, CAFÉ Y CHUPITO DE ORUJO

OFERTA Nº3  (8,50 €)
CALLOS

1/2 L. DE VINO O 1/3 L. DE CERVEZA O REFRESCO DE 33 CL.
TOSTADA DE PAN, CAFÉ Y CHUPITO DE ORUJO

2 TURNOS: 
13.00 H 
15.00 H 

menú 
Fin de Semana

12,90
euros

MOLLET DEL VALLÈS. El ple de di-

lluns aprovava l'Avanç del Pla 

d'Ordenació Urbanística Munici-

pal (POUM), el document que re-

cull quines seran les línies estratè-

giques i els criteris que marcaran 

la futura planificació urbanística 

de la ciutat. Actualment, el muni-

cipi es regeix per les Normes de 

planejament urbanístic de Mollet, 

un document de transició apro-

vat pel Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat 

després que el 2016 una sentèn-

cia del Tribunal Suprem tombés el 

POUM aprovat el 2005. 

L'Avanç, que és el primer pas per 

al futur POUM, mostra els criteris a seguir en la futura plani�icació 
però encara no recull el marc nor-matiu, amb quali�icacions i orde-
nacions més concretes, que sí vin-

drà determinat amb l'aprovació 

inicial del POUM. Posteriorment, 

el POUM haurà de passar un altre 

cop pel ple, per ser aprovat pro-visionalment, i, �inalment, serà la 
Generalitat qui donarà el vistiplau de�initiu.

El document ha estat redactat 

pel despatx d'arquitectes Jor-

net-Llop-Pastor SLP després d'un 

procés participatiu –en què han 

pres part una trentena de ciuta-

dans a banda d'entitats i grups 

municipals amb una vintena de 

trobades– que aportava la diagno-

si de la situació de la ciutat i la 

posterior proposta. 

L'Avanç proposa unes bases 

programàtiques, que engloben els 

principals potencials del desenvo-

lupament del municipi del futur:-

capitalitat del Baix Vallès; aposta 

per una ciutat compacta, diversa 

i de qualitat; compromesa en la 

lluita contra el canvi climàtic; tre-

balladora i inclusiva, i enfocada a 

la salut i la sostenibilitat.

Sobre aquestes bases es dibui-

xen unes directrius i línies pro-

jectuals d'entre les quals destaca 

l'aposta pel creixement interior i la requali�icació urbana seguint 
un model de ciutat compacta. En 

aquest sentit, segons explicava la regidora de Territori, Plani�icació 
Urbanística i Obres, Mireia Dioni-

sio, hi ha una aposta per la reuti-

lització d'habitatges, amb predo-

mini del model plurifamiliar, i a 

preu assequible, amb un alt per-

centatge d'habitatge de protecció o�icial.
Connectar Gallecs i el Besòs
Un altre dels elements clau és la  

interconnexió verda, que pretén 

connectar els dos grans espais 

verds de la ciutat Gallecs i el Besòs. 

"No podem continuar donant 
l'esquena al riu com a ciutat", 

deia Dionisio, qui avançava que es 

treballarà per millorar l'accessibi-

litat dels molletans a la llera. 

L'Avanç també planteja la neces-

sitat d'ordenar les infraestructu-

res de la mobilitat urbana i terri-

torial i recupera projectes com el 

soterrament de l'R3 al seu pas per 

la ciutat, el trasllat de l'estació de 

Santa Rosa i la millora de l'estació 

de França, com a espais intermo-

dals. "És el moment de treballar 

Mollet aprova l'esborrany del model 
de ciutat per als propers anys 

El ple dona llum verda a l'Avanç del POUM que planteja 
les línies que marcaran la futura ordenació urbanística

El document aposta per la reutilització d'habitatges i 
per la interconnexió verda entre Gallecs i el riu Besòs

Consultes i aŀ legacions

Un cop aprovat, l’avanç restarà en ex-

posició pública fins al 30 d’octubre. La 

documentació que integra el pla podrà 

consultar-se al web municipal i al por-

tal de transparència de l’Ajuntament. 

També, durant aquest període, es fa-

ran atencions personalitzades a aque-

lles persones interessades de la ciutat, 

i aquelles que vulguin fer suggeri-

ments o propostes, en tots dos casos 

s’hauran de dirigir a través de l’adreça 

de correu poum@molletvalles.cat.

DOCUMENT EN 
EXPOSICIÓ PÚBLICA 
FINS AL 30 D'OCTUBRE

arxiu

NUCLI ANTIC El pla preveu el creixement interior de Mollet 

per una mobilitat més saluda-
ble, per millorar les connexions 
i la cohesió interna", apuntava la 

regidora. Pel que fa a la mobilitat, 

l'Avanç també vol promoure els 

desplaçaments a peu i en bicicleta 

i recull la necessitat de preveure 

aparcaments per així alliberar la 

via pública.

En l'àmbit dels equipaments, l'Avanç reconeix un petit dè�icit       
"fàcilment subsanable" gràcies a 

les reserves d'espai ja existents. El 

document preveu el manteniment 

i la millora de l’oferta d'equipa-

ments i serveis per equipar el 

municipi de forma equilibrada i 

integral. "Cal valorar la intensi-
tat d'usos i complementar-los 
en funció de noves necessitats", 

deia Dionisio.

L'activitat econòmica és un altre 

dels eixos del pla. En aquest sentit 

es planteja, d'una banda, la revita-

lització dels polígons industrials, 

i de l'altra, es proposa un model 

de mixtura entre els teixits pro-

ductius existents a l’interior de la 

ciutat i els altres teixits.

El pla aposta també per la recupe-

ració del patrimoni, fomentant les 

mesures necessàries per a la seva 

adequació i restauració. ❉ l.ortiz

EN PORTADA
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EN PORTADA

GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h
i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

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

MOLLET. El planejament urbanístic 
que haurà de determinar el nou 
POUM arriba en un moment en 
què la major part del terreny de 
la ciutat ja està exhaurit. L'Avanç 
no preveu nous àmbits d’exten-
sió urbana a excepció del sector del Calderí, que ja està classificat 
com a sòl urbanitzable pel plane-
jament vigent. En lloc de preveure 
noves extensions el que es farà és 
concentrar-se en el creixement in-
terior de la ciutat i "ajustar, ressi-

tuar, redimensionar i proposar 

la intensificació en aquells àm-

bits actuals destinats a l’habi-
tatge unifamiliar en els que, per 
la seva posició, accessibilitat i 
dimensió, es creu possible aug-

mentar de forma localitzada la 
seva densitat", anuncia l'Avanç.

Tot i les limitacions de creixe-ment, el document planteja fins a 
4.300 habitatges nous, gran part 
dels quals a solars ja existents ac-
tualment en sòl urbà consolidat 
o els que es crearan en un futur 
proper mitjançant el desenvolu-
pament del Sector de sòl urbanit-
zable El Calderí (1.329 habitatges) 

L'Avanç planteja 
4.300 pisos nous 
i prop de 10.000 
habitants més

i l’execució del Polígon d’actuació 
urbanística PAU-2. Antiga fàbrica 
de Can Fàbregues (178 habitat-
ges). El nou Pla també opta per la 
"reconsideració de nous àmbits 
de transformació conjunta, sem-

pre dins de l’actual taca de sòl 
urbà, amb l’objectiu de fer més 
ciutat dins de la mateixa ciutat".

Així doncs, l'Avanç proposa el 
que anomena les Unitats de Pla-
nejament Residencial (UPR) que 

substituirien els Polígons d'Actua-
ció Urbanística (PAU) que preveia 
l'anterior POUM, molts dels quals 
no es van arribar a desenvolupar. 
Les UPR es troben distribuïdes 
per diferents punts de la ciutat i, 
en total, sumarien uns 1.500 habi-
tatges dels previstos.

En total, l'Avanç proposa 14 UPR: 
a la rambla Pompeu Fabra, al car-
rer Ferrocarril, a Martí l'Humà, al 
passatge Bartomeu Robert, al car-

rer Francesc Macià, a l'entorn de 
Can Gomà, al passatge de Magalla-
nes, a Josep Irla, a la pista Trèvol, 
a l'entorn de la futura biblioteca, a 
Via Ronda, a Bernat Metge, a avin-
guda Burgos i a Valentí Almirall.

Tot aquest nou parc residencial 
comportaria un creixement de la 
població d'uns 10.000 habitants 
i situaria la població de Mollet 
del Vallès en xifres superiors als 
60.000 habitants. i laura ortiz

l.o.

EN CONSTRUCCIÓ Una de les actuals promocions de pisos nous a Mollet, davant del parc de les Pruneres

El model residencial és un dels punts més rellevants que definirà 
el nou POUM i va ser un dels més 
debatuts al ple municipal. Ara Mo-
llet-ERC-MES, principal partit de 
l'oposició, va qüestionar el crei-
xement previst, el qual considera 
"excessiu sobretot dins de la 
trama urbana", deia el seu por-
taveu, Oriol López. Per al grup, el 
model "té més en compte el ciu-

tadà de fora que el de Mollet", 
que, segons la formació, creixerà 
sent receptor metropolità. Per 
a Ara Mollet, aquest creixement 
"provocarà densitats molt altes 
i pot comportar sobresaturació 
als serveis i equipaments". Per 
aquest motiu, els republicans con-
sideren que "cal pensar en absor-

vir la demanda interna i reduir 

el nombre d'habitatges previs-

tos", a més de pensar en no de-

senvolupar tot el Calderí perquè 
"potser en un futur es necessita-

rà més espai", deia López.
Mollet en Comú, per la seva part, 

valorava la reserva del 30% en no-ves edificabilitats per a habitatge 
protegit i remarcava la importància 
de reservar sòls d'habitatge dota-
cional en sòls d'equipament muni-
cipal, "per reforçar promocions 

Ara Mollet considera "excessiu" el 
creixement de població i demana 
espai lliure per a necessitats futures

d'habitatge en lloguer o fomen-

tar experiències d'habitatge coo-

peratiu en cessió d'ús", apuntava 
la portaveu, Marina Escribano. A 
més, sobre la reconversió de plan-
tes baixes comercials en habitat-
ges, els comuns apunten que "cal 
establir criteris i racionalitzar el 
nombre de plantes baixes a des-

tinar a habitatges, per tal de no 
perdre espais de comerç, i per 
tant mantenir un equilibri". Pel 
que fa  al desenvolupament del Cal-
derí, els comuns consideraven que 
l'aprovació del planejament es va 
fer "de forma precipitada" i recla-
mava que s'inclogués la seva trami-
tació al POUM. 

Eva Guillén, de Ciutadans, desta-
cava l'advertència sobre la pèrdua 
de població jove i l'envelliment de la 
ciutat. En aquest sentit, la regidora 
del partit taronja considerava que 
"cal fomentar l'habitatge de llo-

guer i la propietat assequible, a 
més del sòl industrial per incen-

tivar l'ocupació".
Per la seva part, el soci de go-

vern del PSC, Podem, es van mos-
trar molt satisfets amb els criteris 
que marca l'Avanç, d'entre els que 
va destacar el "creixement interi-
or" de la ciutat. Per a la regidora 
de Podem, Núria Muñoz, conside-
rava que "la manca d'habitatge 
només passa per construir més 
habitatges" i destacava que el do-
cument faci una previsió de distri-
bució de l'habitatge de protecció oficial (HPO) a diferents barris de 
la ciutat "per evitar-ne la con-

centració". 
Joan Daví, de Junts per Mollet, 

reclamava que es treballés per-
què el POUM sigui "sostenible i 

viable" i recordava com moltes 
de les operacions urbanístiques 
que es preveien en l'anterior pla-
nejament no es van poder desen-
volupar. "El nou POUM ha de ser 
senzill d'aplicar", opinava. Sobre 
l'habitatge protegit, Daví limitaria 
el percentatge al que marca la Ge-
neralitat. "Mollet no és una ciu-

tat rica i l'HPO comporta unes 
despeses associades que no 
poden convertir-se en una san-

gonera per a la ciutat", opinava. 
La regidora socialista Mireia Di-

onisio concloïa el debat tot recor-
dant que en el procés de redacció 
"hi ha hagut un ampli consens 
perquè l'oferta residencial si-
gui suficient i diversa", deia.

Més enllà del model residencial, 
els grups van coincidir a valorar 
l'aposta per la connexió de Ga-
llecs i el Besòs, per la protecció 
del patrimoni però també es va 
demanar més concreció en l'àm-
bit productiu (indústria i comerç) 
i en l'execució de mesures sobre 
mobilitat. A més davant la previ-
sió de creixement residencial, els 
grups també van posar sobre la taula la necessitat de reserva sufi-
cient d'espais per a equipaments.

L’avanç del POUM va ser aprovat 
amb els vots favorables del PSC, Po-
dem Mollet, Ciutadans i Junts per 
Mollet i l’abstenció de Ara Mollet 
ERC MES i Mollet en Comú. i l.o.

L'AVANÇ DEL POUM ES VA APROVAR AL PLE AMB ELS VOTS AFIRMATIUS DE PSC, PODEM, CS I JUNTS PER MOLLET I LES ABSTENCIONS D'ARA MOLLET I COMUNS
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SOCIETAT
A la caça del mosquit tigreEl Casal Cultural reobre després de la pandèmia

El Casal Cultural tornava a obrir les seves portes aquest dimecres. De 

moment, només estarà disponible la sala d'actes i les activitats que s'hi 

organitzin quedaran amb aforament limitat. El casal comptarà amb una 

màquina de desinfecció (purificadora de l'aire i antibacteriana) i gel 

hidroalcohòlic que s'ubicarà a l'entrada de l'edifici.

L'Ajuntament de Montornès ha iniciat una campanya 

informativa per prevenir la proliferació del mosquit 

tigre. Es recomana evitar les acumulacions d'aigua i 

instal·lar mosquiteres a portes i finestres per evitar 

que els mosquits entrin a casa. 

MOLLET DEL VALLÈS. El conflicte en-

tre els paradistes no alimentaris 

del mercat dels dimarts i l'Ajun-

tament continua sense acord i 

cada cop més crispat. Dimarts un 

centenar de marxants es concen-

traven un altre cop davant l'Ajun-

tament de Mollet, en aquest cas 

per protestar contra la proposta 

del govern municipal de traslladar 

les parades no alimentàries del 

mercat dels dimarts a l'avinguda 

Rabassaires.

L'alternativa presentada per 

Mercamollet divendres passat 

reubica les parades de roba i pa-

rament de la llar del mercat dels 

dimarts, com a mínim fins al gener 

de 2021, a l'avinguda Rabassaires, 

carrer paral·lel a l'espai comerci-

al de la Riera Seca. El document 

plantejava que dimarts 30 de juny 

poguessin començar el 50% de les 

parades en dimarts alterns i que a 

partir del 14 de juliol ho pogues-

sin fer ja el 100% de les parades.

Els marxants, però, han posat el 

crit al cel davant la proposta i van 

decidir no muntar dimarts. En una 

trobada diumenge a la tarda, to-

tes les associacions de paradistes 

representants dels marxants de 

Mollet decidien anar a una, sota 

el paraigua de la Confederació Ca-

talana d’Associacions de Marxants 

(COCAM) i PIMEC Comerç, per re-

clamar que les parades puguin tor-

nar a treballar al seu lloc habitual.

Segons els marxants, la norma-

tiva que prepara la Generalitat en 

COMERÇ  ELS PARADISTES CONVOQUEN UNA NOVA MANIFESTACIÓ PERQUÈ L'AJUNTAMENT ELS DEIXI TORNAR A LA UBICACIÓ HABITUAL DEL CENTRE

El govern manté el trasllat del mercat 
a la Riera Seca tot i les protestes 

l.o.

CONCENTRACIÓ  Paradistes durant la protesta que es va fer dimarts al matí davant l'Ajuntament

l'actual situació "permet que els 

mercats puguin tornar al seu 

lloc habitual", asseguren. De fet, 

els paradistes consideren que la 

ubicació proposada per l'Ajunta-

ment es troba "a la perifèria" i 

que no és un lloc que reuneixi les 

condicions necessàries. "El car-

rer té tot just 9,50 metres d'am-

ple i, evidentment no hi caben 

les dues fileres de parades una 

enfront de l'altra. Fins i tot es 

produirien més aglomeracions 

que en el lloc de què ens estan 

fent fora", apunten. Els marxants 

opinen que és un punt molt allu-

nyat del centre i que no disposa de 

serveis suficients per atendre les 

necessitats de paradistes i clien-

tela.

D'altra banda, els marxants 

també han denunciat la gestió que 

s'està fent des de l'Ajuntament pel 

que fa a la comunicació i el dià-

leg. "Se'ns convoca a una reunió 

d'un dia per l'altre, se'ns pre-

senta una proposta i abans que 

els marxants puguin votar-la 

ja la donen per feta, sense de-

bat ni proposta alternativa". Els 

marxants s'han mostrat molt durs 

amb el govern local: "No tractem 

amb persones de tarannà de-

mocràtic ni dialogant. Estem 

davant d'un grup autoritari, 

conxorxat per expulsar el mer-

cat setmanal de centre de la ciu-

tat, reduir les vendes dels para-

distes fins a la ruïna i eliminar 

d'un cop de ploma la competèn-

cia del mercat", opinen.

Dimarts, les cinc associacions 

de marxants afectats es concen-

traven per reclamar que les para-

des tornin al seu lloc habitual des-

prés de tres mesos sense tenir el 

permís de l'Ajuntament per mun-

tar. "Hi ha més de 200 famílies 

afectades", deien els paradistes, 

qui asseguren tenir el suport del 

comerç i la restauració del Centre. 

"El dia de mercat fan negoci i no 

volen que ens treguin a la peri-

fèria", asseguren.

Reunió sense acord
Durant la concentració, els repre-

sentants de les associacions van 

aconseguir reunir-se amb la regi-

dora de Comerç, Mercè Pérez, qui, 

segons un comunicat de l'Ajun-

tament, manté la proposta de 

trasllat, malgrat les queixes dels 

marxants. Des del consistori rei-

teren que "la prioritat màxima 

del govern és garantir la segu-

retat dels ciutadans. El mercat 

és molt gran i per això s’ha re-

alitzat el canvi d’ubicació tem-

poral, a l’avinguda Rabassaires, 

un espai que permet garantir 

la distància interpersonal d’1,5 

metres i el control de l’afora-

ment", asseguren fonts munici-

pals.

L'Ajuntament ha comunicat als 

paradistes que la pròxima set-

mana es tornarà a muntar tot el 

dispositiu que requereix l'organit-

zació del mercat a l’avinguda Ra-

bassaires i també s’ha compromès 

a estudiar l’exempció de la taxa 

del mercat setmanal durant el 

mes de juliol. Amb tot, des de les 

diferents associacions no es con-

formen i han convocat una nova 

concentració dilluns a la tarda, 

amb presència de marxants de tot 

Catalunya en solidaritat amb els 

paradistes a Mollet. A més, des de 

Pimec Comerç s'ha demanat una 

reunió amb l'alcalde, Josep Mon-

ràs.  laura ortiz

MOLLET. Aquesta setmana han re-

obert les escoles bressol munici-

pals, així com els casals d'avis. Tam-

bé s'ha iniciat l'activitat del casal 

d'estiu municipal. La normalitat i la 

davallada d'infants és la tònica de la 

reobertura. Les escoles bressol han 

reobert com a espai d’acollida i el 

primer dia es van incorporar a les 

tres escoles 32 infants, tot i que es .  

Abans de la incorporació, els 

referents dels grups han contac-

tat amb les famílies per concretar 

diferents aspectes i tenir informa-

ció de l’infant per a ajudar-lo en 

la seva acollida i estada a l’escola 

durant aquets període.

L’horari de reobertura és de 9 

EQUIPAMENTS  ELS SERVEIS MUNICIPALS VAN REACTIVANT-SE UN COP ENTRATS EN L'ETAPA DE REPRESA DE LA COVID

Pocs infants a la reobertura 
d'escoles bressol i casals

h a 13 h fins el 22 de juliol, sense 

servei de menjador i aplicant totes 

les mesures de sanitat establertes, 

com ara entrades esglaonades, 

prendre la temperatura o canviar 

les sabates a l’entrada. Les famílies 

que fins a la data indicada no s’ha-

vien inscrit i tinguin la necessitat 

en el propers dies de fer-ho, ho 

han de comunicar al centre educa-

tiu amb 24 h d’antelació.

Pel que fa els casals d’estiu, en 

concret, i al marge de la previsió 

d’ampliar el nombre de places les 

properes setmanes, s’ha començat 

amb 80 infants dividits en 8 grups 

de 10. El 25% dels infants, són ne-

nes i nens de famílies vulnerables, 

subvencionats per l’Ajuntament. 

Dilluns també van reobrir els 

casals de gent gran de Can Panti-

quet i Lourdes i l’Espai Sant Jor-

di, tot respectant les mesures de 

seguretat, higiene i aforaments 

previstos i només com a espai de 

trobada. També ha obert, amb 

reserva d’accés per cita prèvia, el 

gimnàs del Lledoner. 

BAIX VALLÈS. La incidència de la 

Covid-19 continua en xifres baixes 

al Baix Vallès, si més no pel que fa 

al nombre d'ingressos a l'Hospital 

de Mollet. Segons les dades de la 

Fundació Sanitària Mollet, aquest 

dimecres el centre seguia amb dos 

ingressats com la setmana passa-

da. Des de l'inici de la pandèmia, el 

centre ha registrat  92  defuncions  

i  quasi  500  altes.

L'Hospital continua 
amb dos ingressats 
per la Covid-19
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SUCCESSOS  L'INDIVIDU VA AGREDIR TRES AGENTS DE LA POLICIA MUNICIPAL 

MARTORELLES. L'alcalde, Marc 

Candela, i el regidor d'Urbanisme, 

Gerard del Caño, van reunir-se di-

jous passat amb els veïns i veïnes 

dels carrers Can Sunyer, Sol, Núria 

i Mercè Rodoreda per a parlar de 

la proposta de reforma integral 

del barri antic. El projecte vol mi-

llorar la via pública per fer-la més 

accessible i soterrar les instal·la-

cions. La reforma del barri antic 

s'inclou dins del Pla d'Actuació 

Municipal (PAM). 

Reunió a Martorelles 
per la reforma del 
barri antic

MOLLET. La Policia Municipal de 

Mollet i els Mossos d'Esquadra van 

detenir dimarts un veí de Mollet 

que va intentar entrar a l’Ajunta-

ment sense voler identificar-se 

mentre feia amenaces de mort, 

segons va informar l'Ajuntament. 

Quan els agents el van intentar 

identificar, va intentar fugir, i 

posteriorment va agredir 3 agents 

de la Policia Municipal, que van re-

sultar ferits lleus, però que van ne-

cessitat assistència mèdica a l’Hos-

pital de Mollet.

Un cop el van reduir i ficar al cot-

xe de la patrulla de Mossos per a 

les corresponents diligències i per 

ser traslladat a la Comissaria de 

Detingut un veí de Mollet per 
amenaces de mort i agressió

la Policia Municipal, va trencar els 

vidres provocant diferents desper-

fectes al cotxe policial. El detingut 

una vegada realitzades les diligèn-

cies pels fets que s’imputen - ame-

naces de mort, atemptat contra els 

agents de l'autoritat i danys mate-

rials-, va passar a disposició del jut-

jat de guàrdia de Mollet.  

Llibertat amb càrrecs per a 
la molletana investigada en 
el marc de l'Operació Judes 
MOLLET. L'Audiència Nacional va 

decretar llibertat amb càrrecs però 

sense mesures cautelars per a l'Es-

ther, la molletana vinculada al CDR 

de Mollet i una de les noves inves-

tigades en el marc de l'Operació 

Judes, acusada de pertinença a or-

ganització terrorista.

La declaració davant del Jutjat 

número 6 de l'Audiència Nacional 

es va fer dimarts de forma telemà-

tica des dels jutjats de Mollet, i la 

investigada, l'Esther que va acudir 

a la cita acompanyada de Germinal 

Tomàs, un dels detinguts a Mollet 

el 23-S, es va acollir al seu dret a no 

declarar i només va respondre les 

preguntes de la seva defensa.

"Durant la declaració només 

se li han fet preguntes relacio-

nades amb les seves circumstàn-

cies personals i no s'ha tractat 

SUPORT L'Esther abraçada a l'Alexis i la Mònica, al sortir dels jutjats

anna mir

TRIBUNALS  ELS ALTRES DOS NOUS INVESTIGATS DE MOLLET I MONTMELÓ DECLARARAN EL PRÒXIM DILLUNS 6 DE JULIOL

els fets objecte d'investigació", 

va explicar el seu advocat, en Jordi 

Busquets., qui va lamentar la situa-

ció d'indefensió en què es troben 

les defenses davant aquest cas: 

"Des del minut 0 que ens trobem 

així amb la resta d'investigats. En 

aquest cas només tenim la citació 

que ha rebut la investigada que 

és d'amistat amb les persones 

detingudes el 23-S i que va parti-

cipar en algunes manifestacions 

Divendres, 3 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

Dissabte, 4 de juliol de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la 

setmana 

A les 18h: Horari d’estiu

A les 15h i 21h: L’entrevista amb l’alcalde: 

Josep Monràs, alcalde de Mollet (r)

Diumenge, 5 de juliol de 2020

A les 18h: Horari d’estiu

Dilluns, 6 de juliol de 2020

A les 10 i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert 

Maspons i Alba Castilla García

Dimarts, 7 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna 

Aguilera

Dimecres, 8 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

Dijous, 9 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

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

web www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET DEL VALLÈS

27/06 Concepción Ortega Herrera 101 anys

29/06 Marina Fernández Cebrian 65 anys

SANT FOST

24/06 Víctor Rodríguez Gulias 70 anys

Dades facilitades per la  

Funerària Monserdà

Defuncions
postsentència, però en cap cas 

diu que efectués cap acte il·lícit", 

va explicar l'advocat.

La investigada, que va sortir dels 

jutjats pels volts de les 12 h, va 

agrair molt emocionada a tots els 

companys el seu suport: "Només 

us vull dir moltes gràcies per ha-

ver vingut, avui m'ha tocat a mi i 

haguera pogut ser un altre", i va 

afegir: "El que mai arribaran a 

entendre és que per més que ens 

encausin, nosaltres sempre esta-

rem alçats i solidaris els uns amb 

els altres". 

Dos investigats declaran dilluns
Aquest dimarts també estaven ci-

tats el Rafel, de Mollet i la Sònia, 

de Montmeló. Tots dos declararan, 

però, el pròxim 6 de juliol a Mollet, 

després que l'alt tribunal ajornés les 

seves declaracions. Els que sí que 

van prestar declaració dimarts als 

Jutjats de Sabadell, van ser la Clara 

i el David, de Sabadell i la Queralt, 

de Sentmenat. Tots tres van quedar 

també en llibertat amb càrrecs. 

Per acompanyar l'Esther, el CDR 

de Mollet va convocar una concen-

tració davant els jutjats, on també 

van assistir ERC i JuntsxCAT.  A.m.

Una entitat animalista 
denuncia atacs a gats amb 
trets d'aire comprimit
MONTORNÈS. L'Associació Protec-

tora d'Animals Amics Per Sempre 

ha denunciat davant els Mossos 

d'Esquadra l'increment de gats 

ferits greus amb trets d'aire com-

primit als carrers de Montornès. 

L'entitat fa una crida als veïns 

perquè es posin en contacte amb 

la Policia Local de Montornès si te-

nen alguna informació al respecte.

Les últimes víctimes formen part 

d'una colònia controlada amb 12 

felins que gestiona l'entitat ani-

malista per delegació de l'Ajun-

tament. "Fa tres setmanes ens 

vam trobar tres gats ferits. Un 

AMICS PER SEMPRE HA INTERPOSAT UNA DENÚNCIA ALS MOSSOS PELS ATACS ALS ANIMALS QUE FORMEN PART D'UNA COLÒNIA DE GATS CONTROLADA A MONTORNÈS

no ha tornat a aparèixer, potser 

ja ha mort", lamenta el president 

de l'Associació Protectora d'Ani-

mals Amics per Sempre, Francis-

co Fradejas. Segons el president, 

els altres dos felins "segueixen 

vius, però amb tanta por que és 

impossible capturar-los per do-

nar-los assistència veterinària".

L'entitat animalista, que ja ha fet 

la denúncia davant els Mossos d'Es-

quadra, sospita d'un veí pròxim a 

la colònia com a suposat autor dels 

fets. Uns atacs els quals ja fa temps 

que estarien passant: "No és la pri-

mera vegada que passa. Fa gaire-

bé dos anys que ens trobem així. 

Els gats estan plens de ferides ro-

dones antigues, fruit de multitud 

aPaaPS

GAT FERIT

de trets", explica Fradejas.

Per tenir cura dels gats, l'entitat 

compta amb cinc voluntaris i una 

ajuda de 734 euros anuals que 

els proporciona l'Ajuntament de 

Montornès per poder alimentar 

les dues colònies controlades que 

hi ha a la localitat. "Tota la resta 

de despeses que sobrepassin 

d'aquests diners van a càrrec 

de l'associació", comenta Frade-

jas, qui afirma haver comptat amb 

l'ajuda de l'Ajuntament i la Policia 

Local per investigar els darrers 

atacs als gats i interposar la de-

nuncia davant els Mossos.   
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ERC demana que el Pla de Mobilitat 
incorpori un tramvia entre Granollers 
i Terrassa que passi per Gallecs
BAIX VALLÈS. Les federacions co-

marcals d'Esquerra Republicana 

(ERC) del Vallès Oriental i Occiden-

tal han presentat un paquet d'al·le-

gacions al Pla Específic de Mobilitat 

del Vallès –que el Departament de 

Territori de la Generalitat va publi-

car el 3 de febrer–, en què aposten 

per les connexions ferroviàries i 

recuperen la idea d'un tramvia en-

tre Granollers i Sabadell que l'any 

2009 la Generalitat havia previst en 

el Pla Territorial Metropolità.

ERC considera els dos vallesos 

com una realitat i proposa una 

“visió completa del Vallès” dins 

l’àmbit metropolità, i demana que 

hi hagi un equilibri entre el desen-

volupament econòmic i el valor 

ecològic de la regió. La voluntat 

dels republicans és potenciar les 

connexions de transport col·lectiu 

per millorar la mobilitat entre les 

dues comarques i presenta soluci-

ons per modernitzar les carreteres 

prescindint d’obrir nous traçats 

–com la B-40 o Quart Cinturó–. 

En aquest sentit, les al·legacions 

d'ERC estan en sintonia amb les 

propostes d'entitats com Fem Va-

llès, Via Vallès o la plataforma con-

tra el Quart Cinturó.

Prioritzar la línia orbital
Així, ERC insisteix en la prioritza-

ció de la línia orbital ferroviària 

entre Sabadell i Granollers, sen-

se transbordaments, dins de l’eix 

transversal de Vilanova i la Geltrú 

fins a Mataró i que pot unir Terras-

sa, Sabadell i Granollers, amb tres 

combois per hora i en el traçat de 

l’actual R8 paral·lel a l’AP7: Bar-

berà del Vallès (polígons), Santa 

Perpètua de la Mogoda, Mollet del 

Vallès, Parets i Montmeló.

A més, recorden que l’acció més 

assequible a nivell ferroviari és 

completar l’intercanviador entre 

les línies de rodalia R3 i R8 a la 

Granja Soldevila de Santa Perpè-

tua de la Mogoda.

A més, recorden que l’acció més 

assequible a nivell ferroviari és 

completar l’intercanviador entre 

les línies de rodalia R3 i R8 a la 

Granja Soldevila de Santa Perpè-

tua de la Mogoda. 

Altres propostes de baix impac-

te són la creació de carrils desti-

nats al transport col·lectiu a les 

vies principals, la millora dels ac-

cessos als grans eixos i la consoli-

dació d’una xarxa ciclable a través 

de sis eixos: el Tenes, el Congost, 

Bigues-la Garriga, Granollers-Car-

dedeu-Sant Celoni, Cardedeu i els 

dos Vilamajors i l’eix Caldes-Lliçà 

d’Amunt, Canovelles-Granollers. 

MOBILITAT RECUPEREN LA IDEA DEL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ APROVAT EL 2010 QUE PREVEIA EL PAS DEL TRAMVIA PER GALLECS

Forta presència d’arnes 
als carrers de la comarca

BAIX VALLÈS. Des de la setmana pas-

sada, i especialment des del cap de 

setmana, centenars d’arnes mas-

cles, d’ales de color marronós, cos 

prim i antenes plomoses volen en 

ziga-zaga per bona part del Vallès 

Oriental tant de dia com de nit, atre-

tes en gran nombre pels fanals i els 

punts de llum. Es tracta de l’eruga 

peluda del suro, coneguda tècnica-

ment com a Lymantria dispar, una 

arna nocturna que s’alimenta de les 

fulles de les alzines sureres.

Aquests darrers dos mesos, els 

massissos del Montnegre i del Cor-

redor han estat fortament afectats 

per aquesta eruga. Després d'ha-

ver defoliat grans extensions d'al-

FAUNA ÉS UNA ESPÈCIE AUTÒCTONA QUE NO PRESENTA CAP PERILL PER A LES PERSONES 

RESIDUS

Conveni amb 
les deixalleries 
per fomentar la 
recollida de roba
BAIX VALLÈS. El Consorci per a la 

Gestió dels Residus del Vallès Ori-

ental, la societat pública Serveis 

Ambientals del Vallès Oriental SA, 

i la Fundació Formació i Treball, 

han signat un conveni de col·labo-

ració d’un any per fomentar la re-

collida de roba usada i sabates a la 

xarxa de deixalleries. Amb aquest 

conveni es vol facilitar l’accés al 

mercat laboral a persones en risc 

d’exclusió social i dignificar l’en-

trega de productes de primera 

necessitat a famílies amb escassos 

recursos econòmics. El material 

tèxtil que es recull mitjançant els 

contenidors de Roba Amiga de les 

deixalleries es duran a la planta de 

reciclatge de Formació i Treball, on 

se'n farà la seva tria segons estat, 

material i tipologia i es classifica 

segons el seu destí: reciclatge per 

a la producció d'altres materials o 

reutilització. La gestió de la roba 

usada a la xarxa de deixalleries ha 

permès reduir un terç del volum 

acumulat en els últims cinc anys.  

Sant Fost amplia els ajuts 
escolars el curs vinent
SANT FOST. L’Ajuntament està tre-

ballant per crear una línia d’ajuts 

extraordinaris a l’escolarització 

per al curs 2020/2021 adaptada 

a les noves circumstàncies pro-

vocades per la Covid-19. La fina-

litat d'aquesta proposta és poder 

donar una millor resposta a les 

necessitats actuals de les famílies 

santfostenques. Aquests ajuts a 

l’escolarització no només serviran 

per garantir l’accés a material es-

colar com es fa habitualment, sinó 

que es vol ampliar a totes les des-

peses relacionades amb l’escola-

rització, posant especial èmfasi en 

el material informàtic indispensa-

ble per seguir el curs escolar.

La partida amb què es dotaran 

els nous ajuts s’ampliarà fins als 

34.000 euros per poder donar res-

posta a totes les sol·licituds, que 

es preveu que augmentin arran de 

la situació provocada per la crisi 

sanitària. El període de sol·licitud 

d'aquests ajuts serà del 15 al 29 de 

juliol. Podrà sol·licitar-los l’alum-

nat que estigui matriculat en un 

centre educatiu públic (en qualse-

vol dels cursos dels ensenyaments 

de segon cicle d’educació infan-

til o d’ensenyaments obligatoris 

durant el curs corresponent a la 

convocatòria) i empadronat a Sant 

Fost amb la seva mare, pare o tutor 

legal. Pel que fa a les beques men-

jador, els ajuts del curs 2020/2021 

oscil·laran entre el 50% i el 100% 

del cost, sense que superi el preu 

màxim establert per Educació. 

EDUCACIÓ  EL CONSISTORI HI DESTINARÀ 34.000 EUROS

zinars i suredes, les erugues s'han 

transformat en crisàlides durant el 

juny i ara comencen a emergir les 

papallones adultes.

Segons expliquen des del Cata-

lan Butterfly Monitoring Scheme 

(CBMS), el grup de seguiment de 

papallones diürnes a Catalunya, 

Andorra i Balears, coordinat des 

del Museu de Ciències Naturals de 

Granollers, l’emergència d'aques-

tes papallones es concentrarà en 

un període curt, d'unes 2 o 3 setma-

nes, durant el qual s'aparellen amb 

les femelles, que no tenen capacitat 

de vol.

Sense efectes negatius
Malgrat que ocasionalment provo-

ca grans defoliacions en alzinars i 

suredes, es tracta d'una papallona 

autòctona que normalment viu a 

baixes densitats i passa desaperce-

buda, i no té efectes negatius per a 

les persones ni per als animals.

Des del museu també expliquen 

que aquests pics d'abundància es 

regulen de forma natural gràcies 

a l'acció dels molts enemics natu-

rals que presenta l'espècie, com 

per exemple els dragons. “El que 

veiem aquests dies és un episodi 

excepcional que possiblement 

tardarà força temps a repe-

tir-se”, indiquen des del CBMS. 

arxiu

A LA PARET L'eruga peruda del suro, vista aquests dies de forma excepcional

Espai rural

El Pla territorial metropolità de Barce-

lona, aprovat l'abril de 2010 pel Govern 

de la Generalitat, preveia un seguit 

de plataformes segregades per a au-

tobusos o bé trens lleugers i tramvies 

entre Sabadell i Granollers, un dels 

quals passaria per Gallecs, paral·lel a 

la carretera C-155. Una proposta que 

ja en el seu dia va generar discrepàn-

cies al territori. 

UN PROJECTE 
QUE VE DE LLUNY

L’al·legació també reclama la 

referència a la Vinyeta catalana i 

l’eliminació dels peatges a la co-

marca.  

El Petit Roure obre 
portes a Sant Fost
SANT FOST. L'escola bressol El Petit 

Roure va reobrir aquest dimecres, 

1 de juliol. L'horari del centre és de 

9 h a 17 h i també ofereix servei de 

menjador a totes les famílies que 

ho necessitin. D'acord amb la nor-

mativa vigent, només poden assis-

tir a l'escola bressol els infants que 

siguin majors d'un any. 

INFÀNCIA
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PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET. La Fiscalia de Granollers, 

que també cobreix l'àrea dels jut-

jats de Mollet, ha decidit arxivar la 

investigació oberta a la residència 

Les Masies de Mollet per falta d'in-

dicis de delicte.

La Fiscalia va obrir les diligèn-

cies el passat mes d'abril, per 

investigar per la via penal aques-

ta residència i dues llars d'avis 

baixvallesanes més - Santa Rosa i 

Pedra Serrada, gestionades per la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM) 

- les quals continuen sent investi-

gades. Segons la Fiscalia, els fets 

que s'investiguen són per una pos-

sible negligència mèdica en relació 

amb les mesures preses davant la 

Covid-19 que podrien ser consti-

tutives d'un delicte per homicidi 

imprudent.

44 defuncions
En el cas de Santa Rosa (Mollet) i 

Pedra Serrada (Parets), totes dues 

públiques i gestionades per la 

FSM, les morts es van concentrar 

GENT GRAN LA INVESTIGACIÓ CONTINUA OBERTA PER LES RESIDÈNCIES PEDRA SERRADA DE PARETS I SANTA ROSA DE MOLLET, GESTIONADES PER LA FSM

La Fiscalia arxiva la investigació a 
la residència Les Masies de Mollet

ELS PENSIONISTES 
TORNEN AL CARRER 

La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet va tornar aquest dijous als carrers 

per defensar el "benestar de la gent gran". Durant la concentració que van fer 

davant l'Ajuntament en record a les víctimes de la Covid-19, feien aquesta petició: 

"La gent gran ha aixecat aquest país. Ara es mereixen que la societat i les admi-
nistracions facin un esforç perquè no tornin a ser la diana del virus", reclamava 

Josep Torrecillas, representant de la Comissió de Jubilats i Pensionistes.

anna mir

al principi de la pandèmia, i, en to-

tal a Parets se'n van registrar 22 i 

12 a Mollet, segons ha confirmat el 

Departament de Salut.

Pel que fa a Les Masies de Mo-

llet gestionada per FIATC, Salut 

ha confirmat que van ser 10 els 

residents que van perdre la vida 

per la Covid-19 o símptomatologia 

probable. Segons fonts de familiars 

dels residents, la residència hauria 

informat, que el 20 de març es co-

neixien els dos primers casos con-

firmats de Covid-19 entre els re-

sidents, tres dies després d'haver 

sectoritzat la residència per evitar 

contagis de persones amb pos-

sibles símptomes. A aquests se li 

sumarien 3 casos més de residents 

i 2 casos registrats entre el perso-

nal de la llar d'avis, el 23 de març. 

Segons aquestes mateixes fonts, el 

27 de març la residència ampliava 

el servei amb dues doctores més, 

arribant als 4 professionals. En un 

comunicat emès un dia abans, el 26 

de març, FIATC informava: "Tots 

els nostres centres d’atenció a 

persones grans segueixen els 

protocols, recomanacions i nor-

matives establerts" i afirmava 

que les famílies tenien a la seva dis-

posició "informació clara i trans-

parent sobre la situació".  

Les treballadores de la neteja 
reivindiquen la seva gratificació

MOLLET. Una trentena de treballadores de 

la neteja de l'Hospital de Mollet i de la resi-

dència Pedra Serrada que gestiona la Fun-

dació Sanitària Mollet, es van concentrar 

davant les portes d'urgències de l'Hospital 

de Mollet el passat 25 de juny a la tarda per 

reclamar al govern de la Generalitat la gra-

tificació anunciada per al personal sanitari 

i sociosanitari: "Ens han deixat excloses 

de la gratificació", lamentava la presidenta 

del comitè d'empresa de les treballadores 

de la neteja de l'Hospital de Mollet, Mari 

Carmen García. Les treballadores demanen 

la mateixa visibilitat que la resta de perso-

nal sanitari i no descarten seguir reclamant 

la gratificació si no els arriba. Durant la con-

centració van comptar amb el suport de la 

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública 

al Baix Vallès. 

Concentració dels tècnics d'emergències
Per altra banda, uns 400 treballadors de 

transport sanitari es van concentrar diven-

dres davant la seu d'ERC a Barcelona per 

demanar el mateix conveni que el Sistema 

d'Emergències Mèdiques. Entre ells hi havia 

representants del Vallès Oriental. Les mobi-

litzacions seguiran aquest juliol.   A.m.

SANITAT ELS TÈCNICS D'EMERGÈNCIES ANUNCIEN NOVES MOBILITZACIONS

DAVANT D'URGÈNCIES El personal de la neteja juntament amb membres de la plataforma 

plataforma sanitat bv
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Es pot 
desheretar 
a un fill?
Com a regla general, els fills tenen 
dret a la legítima (1/4 de l’herència 
a Catalunya) dels seus pares.

No obstant això, es pot privar 
d’aquest dret si existeix una causa 
legalment reconeguda. Així, a Ca-
talunya es contempla com a cau-
sa de desheretament l’absència 
manifesta i continuada de relació 
si és imputable a l’hereu. En tot 
cas, s’ha de tractar d’una falta de 
relació manifesta, continuada en el 
temps, i que s’interpreta restricti-
vament. 
Altres possibles causes de deshe-
retament són:
1. Que la persona a desheretar 
hagi estat condemnada en sentèn-
cia ferma per determinats delictes 
greus contra la persona que fa tes-
tament, la seva esposa o parella.
2. Que la persona a desheretar 
hagi negat els aliments al testador, 
a la seva esposa, la seva parella, 
els seus pares o els seus fills.
3. Que la persona a desheretar 
hagi maltractat greument al testa-
dor o bé a la seva esposa, parella, 
pares o fills.
4. Que la persona a desheretar 
hagi estat privada de pàtria potes-
tat sobre el seu fill.  

La causa ha d’expressar-se en el 
testament i, en cas d’impugnació, 
hauran de ser els tribunals els que 
apreciïn si va tenir lloc o no.

AJUDES

Obert el termini 

de subvencions 

per a les entitats

MOLLET. Des del 3 de juliol, les en-

titats de la ciutat poden presen-

tar-se a la convocatòria de subven-

cions que atorga l’Ajuntament de 

Mollet. Les subvencions s’adrecen 

a les entitats de la ciutat que treba-

llen en els àmbits de dona, cultura, 

gent gran, joventut, salut pública, 

serveis socials, associacions de ve-

ïns, esport, solidaritat i cooperació 

al desenvolupament, entre altres.  

El termini per sol·licitar-les co-

mença aquest divendres i acaba el 

23 de juliol, ambdós inclosos. 

VIA PÚBLICA

La Diputació destina 

120.000 € a la 

millora de camins 

baixvallesans
La Diputació de Barcelona ha 

aprovat el Programa sectorial de 

millora de camins municipals amb 

una dotació de 10 milions d’euros 

per als exercicis 2020 i 2021. Els 

destinataris d’aquest programa, 

que forma part de la primera fase 

del Pla de Xoc per a la reactivació 

econòmica i social de la provín-

cia, són en total 264 ajuntaments 

de menys de 20.000 habitants. 

L'aportació per als municipis 

baixvallesans és de 120.000 euros, 

dels quals 32.418 euros aniran a 

Santa Maria, 17.284 euros a Sant 

Fost i  28.495 euros a Martorelles. 

Davant l’aprovació del progra-

ma, el diputat d’Infraestructures 

i Espais Naturals, Pere Pons, ha 

remarcat que "la Diputació l’ha 

impulsat des del convenciment 

de la necessitat de mantenir en 

òptimes condicions els camins 

municipals com a vies essen-

cials per la mobilitat dels mu-

nicipis", i ha afegit que "aquesta 

necessitat s’ha vist accentuada, 

enguany, pels grans desperfec-

tes que han ocasionat els diver-

sos episodis de tempestes que 

ha patit el nostre país, amb men-

ció especial al temporal Glòria".

Els criteris de distribució dels 

fons d’aquest programa s’han fet a 

partir del  càlcul de quilòmetres de 

camins de cada municipi així com 

per l’impacte social i econòmic dels 

vials. D’acord amb el programa, es 

finançaran les despeses derivades 

d’obres de millora dels camins pú-

blics d’ús públic i els honoraris de 

redacció de projectes i les direcci-

ons d'obra. Els ajuntaments poden 

destinar l’ajut a la millora d’un 

o més camins del municipi, però 

aquests han d’estar íntegrament 

en àmbit no urbà. 

Mollet Pedala i Mollet pel 

Futur reivindiquen la mobilitat 

sostenible amb una pedalada

MOLLET. Mollet pel Futur junta-

ment amb Mollet Pedala organit-

zen aquest divendres la pedalada 

amb el lema #RecuperemLaCiutat. 

Les entitats volen reivindicar amb 

aquesta acció el foment d'una mo-

bilitat sostenible al municipi.

El punt de sortida de la pedala-

da serà a les 20 h al mercat muni-

cipal de Mollet. Des d'allí es farà 

un reconeixement a les persones 

que  han abastit d'aliments la ciu-

tat durant el confinament. També 

està prevista una reivindicació per 

un comerç de proximitat i lectura 

del Manifest 'Confinem els Cotxes. 

Recuperem la Ciutat'. Un cop en 

marxa, la primera parada es farà  a 

la Masia de Can Borrell, on es par-

larà sobre propostes de mobilitat 

i el valor agroecològic de Gallecs. 

Les següent aturada serà davant 

MOBILITAT LA RUTA DE GAIREBÉ UNA HORA DE DURADA S'ATURARÀ EN 4 INDRETS DE LA CIUTAT

PUNT DE TROBADA La ruta en bici per la ciutat començarà i acabarà al mercat

arxiu
l'Hospital de Mollet, on es farà un 

reconeixement als sanitaris de Mo-

llet i la Plataforma en Defensa de la 

Sanitat Pública del Baix Vallès tam-

bé intervindrà. Ja a les 21 h, arriba-

rà la tercera aturada a l’entrada del 

Calderí. Allí s'informarà de la con-

nexió de bicicleta amb Montcada i 

la importància de mantenir els es-

pais agrícoles que queden a la ciu-

tat, així com la connexió biològica 

entre el riu Besòs i Gallecs pel Cal-

derí. Abans de l'última aturada que 

es farà al punt d'inici, el mercat, els 

participants  arribaran a l'estació 

de Mollet-Sant Fost, on  s'abordarà 

la connexió en bici amb els rodalies 

i les possibilitats d'aparcament 

d'aquest vehicle. 

Mollet obre les fonts 

ornamentals durant l'estiu 

MOLLET. Les fonts ornamentals 

de Mollet tornaran a brollar en 

els pròximsn dies. Les primeres 

en funcionar seran les fonts de 

Balmes i Dona d'Aigua a partir 

d'aquest divendres 3 de juliol. Pel 

que fa a les de Les Pruneres i del 

Parc dels Colors entraran en fun-

cionament, a partir del proper di-

mecres 8 de juliol. Totes elles fun-

cionaran, en horari d'estiu, fins el 

proper 13 de setembre. 

SERVEIS LES PRIMERES SERAN LES DE BALMES I LA DONA D'AIGUA
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Ara Mollet ERC i Jovent 

Republicà de Mollet reclamen 

polítiques públiques LGTBIQ+

MOLLET. Ara Mollet ERC i Jovent 

Republicà Mollet van commemo-

rar aquest diumenge el 28J, Dia In-

ternacional de l'Orgull LGTBIQ+, 

a la ciutat. Les dues formacions 

molletanes es van concentrar a la 

plaça Prat de la Riba diumenge on 

van llegir un manifest conjunt.

Durant la lectura del manifest 

van proclamar el seu "rebuig" a 

la sentència del Tribunal Suprem 

espanyol del passat 1 de juny en 

què prohibia qualsevol mena de 

bandera, pancarta o missatge ins-

titucional que no fos l'oficial.

Segons les dues formacions: 

"Les institucions polítiques es-

collides democràticament pels 

ciutadans i ciutadanes no poden 

ser mai un espai neutral, i a més 

a més, quan estem davant de 

símbols com la bandera de l'arc 

de Sant Martí que representa 

indubtablement la llibertat, la 

diversitat i la justícia social". 

Per aquest motiu van reclamar 

a l’Ajuntament de Mollet i al seu 

alcalde: "coratge i valentia per 

a desobeir qualsevol resolució 

antidemocràtica per part de la 

justícia espanyola". A més a més 

de demanar al consistori, políti-

ques públiques concretes en ma-

tèria LGTBIQ+. 

IGUALTAT AMBDUES FORMACIONS VAN CELEBRAR UN ACTE CONJUNT DIUMENGE A MOLLET

REIVINDICACIONS Moment de la lectura del manifesta a Prat de la Riba

ara mollet 

JUSTÍCIA  EL DEPARTAMENT TÉ DOS MESOS PER CONFIRMAR-HO

Tercer grau per a Jordi 
Turull i la resta de presos 
independentistes

Les juntes de tractament dels cen-

tres penitenciaris de Lledoners, 

Puig de les Basses i Wad Ras han 

proposat classificar en tercer grau 

els presos independentistes con-

demnats pel Tribunal Suprem, en-

tre els quals hi ha el paretà Jordi 

Turull.

La proposta de canvi de règim per 

a tots ells s'ha votat per unanimitat 

i a partir d'ara la Secretaria de Me-

sures Penals del Departament de 

Justícia té un període màxim de dos 

mesos per confirmar o no aquesta 

proposta. Si s'accepta, Jordi Turull, 

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Car-

me Forcadell, Josep Rull, Joaquim 

Forn, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 

Jordi Sànchez passaran a un règim 

de semillibertat i previsiblement 

només hauran d'anar a dormir a 

la presó entre setmana. El Depar-

tament ha defensat que les juntes 

prenen "decisions tècniques". 

arxiu

EL PARETÀ  Només hauria d'anar a dormir a la presó entre setmana
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OPINIÓ

El POUM ha de ser moderat en el 
seu creixement, deixant espais

lliures sense qualificació i 
impulsant habitatge públic i HPO
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L'urbanisme a una ciutat va molt més enllà de dissenyar on es col·locaran 
carrers, parcs i edificis. L'urbanisme determina en gran part com serà la vida dels 
habitants d'aquell territori i les decisions que es prenen sobre paper tindran unes 
conseqüències més que tangibles en un futur. D'aquí la importància del procés 
que ara viu Mollet amb la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) que dilluns feia un primer pas amb l'aprovació de l'Avanç, un document 
que marca els criteris i principis del que serà l'ordenament urbanístic, i que, 
malauradament ha passat desapercebut per a la gran majoria dels ciutadans.
L'Avanç aprovat dibuixa un escenari de creixement de població fins arribar a 
superar els 60.000 habitants, amb més de 4.000 habitatges nous, gran part dels 
quals concentrats a la trama urbana actual, un fet que incrementarà la densitat 
de població a una ciutat que esgota les seves possibilitats d'espais lliures amb 
la planificació d'edificar el Calderí. Cal aquest creixement? Mollet està preparat 
per absorbir-lo? És el moment de fer-se aquestes preguntes perquè ara es tracta 
d'un dibuix però d'aquí un temps pot ser una realitat. La proposta presentada 
pel govern PSC-Podem, ara, s'haurà de treballar per elaborar un document, el 
d'aprovació inicial del POUM, que sí serà normatiu. El futur urbanístic de la ciutat 
hauria de ser representatiu i per aquest motiu cal emplaçar totes les forces 
polítiques a arromangar-se per arribar al màxim consens i decidir quina és la 
millor opció per al Mollet del futur.

QUIN SERÀ EL MOLLET DEL FUTUR?

Editorial

Mollet continua vigent el POUM 
de 1982 per la nefasta gestió dels 
diferents equips de govern diri-
gits pel PSC en les darreres tres 

dècades. Tots els intents d'aprovar noves 
actualitzacions han estat tombades per di-
verses instàncies judicials o administratives 
superiors, com és el cas de la Comissió d'Ur-
banisme de Barcelona.

Durant molts anys i a través de grans mo-
bilitzacions, la ciutadania de Mollet i d’altres 
municipis veïns vàrem aconseguir protegir 
mínimament l'espai natural de Gallecs, au-
tèntic pulmó del Baix Vallès, el qual cal seguir 
defensant a través de l’ampliació de la Xarxa 
2.000, establint un corredor biològic que vagi 
des de Mollet fins a Gallifa, així com exigint la 
inclusió de la zona dels Pinetons al PEIN.

En l'àmbit urbà, el creixement socioeco-
nòmic de la nostra ciutat ha estat pràctica-
ment paralitzat per la greu crisi financera 
i la bombolla immobiliària que va portar a 
moltes famílies a desnonaments abusius. 
Aquesta crisi va donar origen al moviment 
de les plataformes d'afectats per les hipote-
ques, que han estat i continuen sent un dic de 
contenció contra els desnonaments.

Ara ha arribat el moment de planificar el 
futur de la nostra ciutat amb el nou POUM 
que està tramitant l'Ajuntament de Mollet, i 
que aprovava l'Avanç el passat dilluns. Aquí, 
com sempre, l’equip de govern el presenta 
a última hora amb presses després d'anys 
de desídia. Ara, aprofitant la pandèmia, pre-
tén aprovar-lo amb poca participació, poca 
transparència i amb uns plantejaments 
urbanístics depredadors que tenen per ob-
jectiu acabar amb l'únic espai lliure que ens 
queda: els terrenys del Calderí.

Essent doncs aquest l’últim espai de crei-
xement que li queda a Mollet, és del tot ne-
cessari pensar molt bé què farem amb ell i 
quina ciutat volem deixar a les futures ge-
neracions. Segons estudis del mateix Ajun-
tament, es tracta d’una zona potencialment 
perillosa per la seva proximitat a l’empresa 
KAO, inundable per la proximitat al riu Besòs 
i de connectivitat ecològica entorn d'aquest 
riu i la riera de Caldes.

D'altra banda, al projecte de POUM es 
planteja la construcció de 1.329 habitatges 
només al Calderí. Si posem que hi habiten en 
cadascun una mitjana de 3,5 persones, això 
suposaria un augment de gairebé 5.000 ha-
bitants, sense que s’hagi previst disposar de 

Per un POUM sostenible
nous serveis mèdics o educatius per a cobrir 
les necessitats d’aquesta nova població. I si 
ja comptem tot el creixement interior, Mollet 
podria tenir en poc temps entorn de 4.300 
habitatges nous, que vindrien a ser uns 
10.000 habitants més.

No crec que sigui sostenible ni adequat 
que Mollet passi dels 51.000 habitants ac-
tuals a més de 60.000, massificant encara 
més una ciutat amb una superfície limitada 
i sense deixar cap buit disponible per a les 
noves generacions. El creixement sostenible 
ha d'anar acompanyat per la planificació per 
a cobrir les necessitats de la nostra població 
i no pot tenir com a única finalitat una nova 
especulació immobiliària. Així mateix, l’ac-
tual crisi de la Covid-19 ens ha mostrat com 
perilloses poden arribar a ser les zones de 
tanta concentració poblacional.

Per tant, el nou POUM ha de ser moderat 
en el seu creixement, deixant espais lliures 
sense qualificació urbanística, impulsant 
habitatges de promoció pública i protec-

ció oficial. Un altre dels temes importants 
a contemplar és la necessitat d'elaborar 
Plans Integrals de millora en tots els barris 
i Plans de zones d'urgent reindustrialització 
en els nostres polígons, cada cop més buits 
i abandonats. També caldria potenciar eixos 
comercials de proximitat, limitant l’actual 
hegemonia de les grans superfícies.

A escala de serveis, la ciutat necessita resi-
dències públiques, centres socioculturals 
en alguns barris i pisos dotacionals per a 
les persones grans entre altres. Mollet ha de 
liderar al costat d'altres municipis del Baix 
Vallès un Pla Estratègic per a mancomunar 
serveis i cooperar en les necessitats de les 
nostres poblacions. Respecte a la mobilitat, 
cal planificar millor per aconseguir una mo-
bilitat sostenible, donant prioritat al vianant 
i potenciant el transport públic, apostant per 
la conversió en zona de vianants de carrers i 
la implementació d’una xarxa de carrils bici 
funcionals i segurs.

Mollet és una gran ciutat de classe treba-
lladora, amb bones perspectives de futur si 
cooperem i cuidem a les persones i al nostre 
medi ambient, impulsant una economia de 
valor afegit que generi llocs de treball dig-
nes. Cal teixir un sector públic potent liderat 
per l'Administració Local i els agents socials 
amb participació democràtica.

A

ANTONIO

LÓPEZ
Comunistes Mollet

ares i pares, educadors, polí-
tics, persones amb ascendència 
social, adults en general tenim 
l’obligació —crec— de ser capa-

ços de promoure, defensar i transmetre uns 
valors socials que ajudin al millor desenvo-
lupament de les persones i de les societats. I 
fer-ho partint d’uns principis —potser uni-
versals— que tenen com a referència i com 
a objectiu final la llibertat, la igualtat i la fra-
ternitat. Sí, els valors republicans; aquells 
que enalteixen allò que ens és comú, allò que 
és de i per a tots: l’emancipació, la germanor 
i el benestar col·lectiu. 

Una conducta d’aquestes característiques 
no és una cabòria de filòsofs de l’esperança 
o de místics somiadors. És una necessitat 
indefugible davant la cada vegada més es-
túpida conducta humana que ens porta —hi 
ha qui diu sense retorn— a l’autodestrucció. 
Dissortadament, no penso que això sigui im-
possible. En els darrers tres mil anys l’ésser 
humà ha anat desenvolupant, en paral·lel i 
sincrònicament, la ciència i el pensament, la 
destrucció i l‘estupidesa. 

Oposat a l’estupidesa, pensament, refle-

M

PEDAGOGIA?

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

xió, «perquè» universal. Anar més enllà de 
nosaltres mateixos per a prendre en consi-
deració el col·lectiu present i futur. Donar 
sentit a la vida més enllà de la butxaca, de 
la panxa o del baix ventre. Gaudir d’allò que 
és humà, potser exclusivament humà: emo-
cions, sentiments, consciència. I si pot ser, 
fer-ho col·lectivament. 

Contra això, no és precisament pedagogia 
no criticar la violència contra els «altres» 
manifestants; els escarnis als que no pensen 
com tu; el vot en contra de mesures de re-
construcció de «l’altre nostre» país; el pas-
sar-se tota una terrible pandèmia enfrontant 
pobles en comptes d’aplegar-los; l’abjurar 
de les lleis perquè som incapaços de canvi-
ar-les; el conformar-nos amb una societat 
que torna a l’esclavisme; més?

Així, com corcs, anem minant la confiança 
en la democràcia, anem promovent que els 
nostres fills vagin perdent l’amor per uns 
valors humans vitals. Sabem el que ens hi 
juguem? Som conscients de quin món estem 
cuinant per als nostres fills?

Llibre suggerit: Philippe Meirieu, 
Frankenstein educador. «Cuando la mirada y 
la palabra del adulto nos elevan a la dignidad 
de hombre libre, se dan las condiciones para 
que podamos decidir el futuro».   

Per compartir
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES
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PROMOCIÓ ECONÒMICA  HA ESTAT IMPULSAT PER LA TAULA VALLÈS ORIENTAL AVANÇA AMB EL SUPORT DE GREMIS PROFESSIONALS I GRUPS POLÍTICS

Impulsar circuits curts de comer-

cialització, reduir els terminis de 

pagament de factures a proveï-

dors, acompanyar les empreses i 

els treballadors en els processos 

de digitalització, crear un servei 

d’assistència tècnica als munici-

pis i definir una línia d’ajut per a 

les empreses de la comarca que 

no han pogut accedir als crèdits 

Es presenta el Pla de reactivació 

econòmica del Vallès Oriental

L'Oficina de Treball de Mollet es
trasllada al polígon de la Farinera
MOLLET. El Servei Català d'Ocupació (SOC) trasllada l'Oficina de Treball, que fins ara es trobava a l'avinguda 
Burgos, a un local del polígon de la 

Farinera, propietat de l'empresa 

municipal Mollet Impulsa. El tras-

llat arriba gairebé tres anys des-

prés de l'anunci i ve motivat per la 

"reestructuració i les actuacions 

que s'estan implementant a les 

Oficines de Treball per tal de 
millorar el servei a la ciutadania 
i a les empreses", expliquen des del SOC. En concret, la nova ofici-
na es troba al carrer de les Vinyes 

Altes, 4, a la zona de La Farinera, 

molt a prop de la rotonda del Parc 

de Bombers. Es preveu que dilluns 

vinent obri amb cita prèvia.

El 2017, l’empresa municipal 

Mollet Impulsa, que gestiona el 

EQUIPAMENTS  TRES ANYS DESPRÉS DE L'ANUNCI, FINALMENT EL SOC DEIXA ELS LOCALS DE L'AVINGUDA BURGOS

patrimoni i sòl públic de Mollet, 

guanyava la licitació que, a tra-

vés del Servei Català d’Ocupació 

(SOC), va fer el Departament de 

ECONOMIA
EMFO troba feina a 248 molletansCooperativisme per fer front a la Covid-19
L’Empresa Municipal per a la Formació 

Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) ha inserit 

al mercat laboral a 248 persones el primer 

semestre del 2020. El 46,4% del total 

d'insercions s'han fet durant l'estat d'alarma.

El pròxim dijous 9 de juliol (d'11 h a 13 h) tindrà lloc la 

formació en línia Cooperativisme per fer front a la Covid-19. Es 

tracta d’una sessió impulsada des de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès, a través del MolletHub, i en col·laboració amb l’Ateneu 

Cooperatiu del Vallès Oriental. 

Treball de la Generalitat, per con-

tractar el lloguer d’un local a Mo-

llet del Vallès per instal·lar-hi la nova Oficina de Treball.
Més de 1.000 metres quadrats
El local per a usos comercials i de 

serveis de titularitat municipal es troba a la primera planta de l'edifici 
on hi ha el supermercat i té una su-perfície de 1.231 metres quadrats. 
Segons l'adjudicació El Departa-ment de Treball pagarà de lloguer 
5,95 euros/metre quadrat (sense 

IVA) amb un màxim de 6.619 euros 

al mes (sense IVA).L’oficina de Mollet també realit-
za les gestions dels municipis de 

La Llagosta, Lliçà de Vall, Martore-

lles, Parets del Vallès, Sant Fost de 

Campsentelles i Santa Maria.  

a.mir

SOC  Les noves oficines al carrer Vinyes Altes obriran dilluns amb cita prèvia

de l’ICO són algunes de les inicia-

tives que impulsarà el Consell Co-marcal, a través de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA), per esti-
mular l’economia a curt termini. 

Les mesures formen part del Pla 

de reactivació econòmica del Va-

llès Oriental, que consta de 12 

línies bàsiques i 76 actuacions 

concretes per fer front a l’impacte 

econòmic resultant de l’emergèn-

cia sanitària i que ha estat elabo-

rat pel grup de reactivació econò-mica de la TVOA.
Per finançar les accions del pla, 

que no té un pressupost definit, el 

Consell Comarcal comptarà amb 

les aportacions de la Generalitat i 
de la Diputació a través dels seus 

plans de xoc, així com amb recur-

sos propis i altres subvencions 

per a activitats que ja es duen a 

terme.

“Ara és moment d’estar més a 
prop que mai de la ciutadania, 
els comerços, les empreses, 

els emprenedors i els treba-

lladors”, deia Francesc Colomé, 

president del Consell Comarcal.  

SUPRAMUNICIPAL 

El Govern aprova 

la pròrroga dels 

ERTO i la prestació 

d'autònoms 
El consell de ministres va aprovar 

divendres la pròrroga fins al 30 de 

setembre dels expedients de regu-lació temporal d'ocupació (ERTO) 
i de la prestació per cessament 

d'activitat d'autònoms. Les dues 

mesures vencien el 30 de juny, i 

s'allargaran tres mesos més des-

prés de l’acord assolit entre el go-

vern espanyol i els agents socials.Pel que fa als ERTO, l’acord in-

clou diferents exoneracions per a 

les empreses segons la seva mida 

i el grau de reactivació de l'activi-

tat. Les empreses que s'hi acullin 

no podran fer hores extres ni con-

tractar o subcontractar plantilla 

per fer la mateixa feina que els 

treballadors afectats. Pel que fa a 

la prestació per cessament d'ac-

tivitat d’autònoms, se substitueix 

per una nova ajuda. .  
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SANT FOST/SANTA MARIA/MARTO-

RELLES. Els ajuntaments de Sant 

Fost, Martorelles i Santa Maria de 

Martorelles s'uneixen per sumar 

esforços en matèria d'ocupació. 

Aquest divendres al migdia han 

presentat el nou servei de promo-

ció econòmica mancomunat, La 

Serradora.

Aquest servei conjunt que vol 

potenciar les polítiques actives 

d’ocupació i la intermediació amb 

les empreses, s'adreçarà als veïns 

i veïnes de les tres localitats: "Des 

dels nostres municipis ens vo-

lem anticipar i volem posar tots 

els mitjans que tinguem per po-

der acompanyar als nostres ciu-

tadans en la recerca de feina", 

explicava l'alcalde de Sant Fost, 

Carles Miquel.

"Martorelles ja tenia un servei 

d'ocupació, ara, amb la mateixa 

aportació però tenint un radi 

d'acció molt més ampli, dona-

rem servei a uns 15.000 ciuta-

dans", afegia l'alcalde de Martore-

lles, Marc Candela, qui assegurava 

OCUPACIÓ EL SERVEI MANCOMUNAT S'UBICARÀ A LA SERRADORA DE SANT FOST I ESTÀ PREVIST QUE S'ACTIVI LA PRIMERA QUINZENA DEL MES DE JULIOL

ELS TRES ALCALDES Durant la presentació del servei mancomunat, divendres

a.m.

Sant Fost, Santa Maria i Martorelles 

activen un servei d'ocupació conjunt
d'aturada social, hem fet un re-

punt de persones que busquen 

feina en el nostre municipi a les 

quals hem de donar resposta". 

Segons Pintor: "aquesta eina ens 

ajudarà a tots els municipis a 

poder facilitar futurs".

El servei estarà ubicat a l'edifici 

de l'Agrupació d'Industrials del 

Baix Vallès (Sant Fost), on es vol 

atendre de forma personalitzada 

les necessitats d'ocupació i forma-

ció dels aturats. Una col·laboració 

que es vol acabar de concretar 

amb la signatura d'un conveni: 

"Treballar conjuntament amb 

la patronal del Baix Vallès ens 

que aquesta aposta conjunta els 

permetrà "accedir a millors aju-

des i oferir millors serveis i for-

macions a la nostra ciutadania".

Per l'alcalde de Santa Maria 

de Martorelles, Luisma Pintor: 

"Formar part d'aquesta inicia-

tiva és afegir-nos al carro de les 

oportunitats. En aquests mesos 

permetrà accedir a millors ofer-

tes d'ocupació i ajudar a formar 

als ciutadans per poder accedir 

en qualitat de llocs de treball", 

avançava l'alcalde de Martorelles.

Mentre que les polítiques for-

matives no reglades, es prestaran 

des de les Escoles Montserrat de 

Martorelles, on es troba el servei 

d'ocupació actualment.

Els ajuntaments havien comen-

çat a plantejar aquest servei man-

comunat a l'inici de mandat, però 

la situació de crisi va fer accelerar 

la posada en marxa de la proposta, 

la qual preveuen que pugui estar 

en funcionament el 15 de juliol. 

En un inici el servei es volia fer 

conjuntament amb els municipis 

que formen part de la Mancomu-

nitat del Galzeran. Tot i que de 

moment no ha estat possible, no 

descarten que algun d'aquests 

municipis s'acabi unint.  a.mir

TEIXIT PRODUCTIU  HO DIU UN INFORME PRESENTAT PER PIMEC

El Vallès Oriental es 
manté com la comarca 
catalana més productiva 
El Vallès Oriental és la comarca 

més productiva de Catalunya, per 

davant d’altres fortament indus-

trialitzades, com el Baix Llobregat 

i el Vallès Occidental. Aquesta és 

una de les conclusions de l’infor-

me presentat per Pimec aquesta 

setmana sobre els estats compta-

bles de les pimes del Vallès Orien-

tal en el període 2015-2018, uns 

anys marcats per la recuperació 

econòmica.

A finals de 2018, la comarca 

comptava amb 4.665 empreses 

societàries de menys de 250 tre-

balladors, unes 600 més que dos 

anys enrere. D’aquestes, el 24,5% 

eren del sector industrial –la mei-

tat de l'àmbit metal·lúrgic–, “una 

dada molt important tenint en 

compte que la mitjana catalana 

és del 15%”, diu Modest Guinjoan, 

director de l’Observatori de Pimec.

El Vallès Oriental també destaca 

per tenir 11,5 empreses per cada 

1.000 habitants –la mitjana cata-

lana és de 10,9–, així com per la 

seva dimensió mitjana, que era de 

10,4 treballadors per cada societat 

davant els 9,9 de la mitjana catala-

na. A més, el nivell mitjà d’ingres-

sos va ser de 2,14 milions d’euros 

(pels 1,67 de la mitjana catalana), 

amb facturacions molt significati-

ves en el sector industrial, supe-

riors als 4 milions.

D’altra banda, la productivitat 

de les pimes ha estat la més alta 

del país de manera sostinguda els 

últims anys, amb 54.000 euros 

per empleat, per davant del Baix 

Llobregat i el Vallès Occidental 

(51.500) i Catalunya (48.000). 

També la despesa per treballador 

(38.000 euros) és més elevada que 

la mitjana catalana (35.000). 

Pel que fa a la rendibilitat de les 

pimes, tant econòmica com finan-

cera, del 2013 al 2016 va créixer 

fins a valors de l’11%, mentre que 

els darrers anys s’ha estabilitzat 

entorn del 10%. 
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ESPORTS

Arantxa Rus, a MolletSergi Mingote conversa amb Quim Torra
La tennista internacional, Arantxa Rus, dels 

Països Baixos, s'ha entrenat aquests dies a 

les instal·lacions del CT Mollet. La tennista va 

compartir pista amb la russa Daria Kasatkina, 

que entrena el molletà Carles Martínez. 

j.v.

ALBERT CABALLERO VA ASSOLIR UN MERITORI SISÈ LLOC

Tres atletes molletans a 
la primera cursa popular 
'postcovid' de l'Estat

El president de la Generalitat Quim Torra va expressar divendres passat  

el suport del Govern a la candidatura Pirineus-Barcelona 2030 en la 

connexió que va fer amb l’alpinista, Sergi Mingote. El paretà ja suma 

onze etapes del seu nou repte, d'arribar en bicicleta fins a Grècia i pujar 

14 cims. Ja ha coronat la Pica d'Estats, la Comapedrosa i l'Aneto. 

A BARCELONA Martín, Valcarcel i Caballero, de l'Atlètic Mollet

MOLLET. Tres atletes del Club Atlè-

tic Mollet van tornar-se a posar un 

dorsal al pit després de tres mesos 

per la Covid-19. Albert Caballero, 

José Luis Martín Peláez i Javier 

Valcarcel van participar en la Mi-

lla de Sant Pau, que va tenir lloc 

dissabte dins de l'Hospital de Sant 

Pau, de Barcelona, i que suposa la 

primera cursa popular postcovid 

de l'Estat.

El triplet d'atletes molletans 

van competir en una cursa limita-

da a tan sols un centenar de parti-

cipants, entre aquests els olímpics 

Reyes Estévez, Carles Castillejo i 

José Luis Blanco. La cursa comp-

tava amb mesures excepcionals, 

com ara la mesura de tempera-

tura, la sortida esglaonada de dos 

en dos i mantenir la distància en 

cursa. A més, el guanyador s'eri-

gia pel registre de les dues millors 

voltes d'un total de sis. "Ha estat 
una cursa molt bonica i emoti-
va. Feia més de tres mesos que 
no podíem competir. Les dues 
primers voltes, d'un total de 
sis, me les he pres com un es-
calfament", admet Albert Caba-

llero, que va ser el millor atleta 

molletà classificat amb un meri-

tori 6è lloc. 

Caballero, que també és entre-

nador de l'Atlètic Mollet, va acon-

seguir un registre de 5 minuts i 57 

segons, sent un segon més ràpid 

que un dels seus pupils, José Luis 

Martín Peláez, que va ser 7è de la 

classificació general. Pel que fa a 

Javier Valcarcel, va ser 11è amb 6 

minuts i 11 segons. El campió va 

ser el desconegut  Josep Díaz, dels 

Runners Espanyol, que va impo-

sar-se per tan sols un segon a un 

dels favortis, Reyes Estévez. 

La inscripció de la cursa, amb 

un preu de 10 euros, va recaptar 

1.000 euros en favor de l'Hospital 

de Sant Pau.  jl.rodríguez B.

MOLLET. L'olímpic Orlando Ortega 

porta ja dues setmanes entrenant 

a la pista d'atletisme de Mollet po-

sant en marxa la seva preparació 

per als Jocs Olímpics de Tòquio 

2021. L'internacional espanyol es-

tablert a València, d'origen cubà, 

va penjar-se una plata als Jocs de 

Río 2016 en els 110 metres tanca 

i vol tornar a presentar-se en la 

final olímpica per intentar pen-

jar-se un or.

Ortega compagina les tasques 

al gimnàs amb exercicis de velo-

citat, resistència i cursa en gespa 

a Mollet. "Hem d'entrar en for-
ma molt a poc a poc, sense res 
d'estrès", admet l'atleta interna-

cional, que remarca les bones con-

dicions que s'ha trobat a Mollet: 

"Necessitava aquest canvi d'ai-
res després del confinament, 
tinc família a Santa Perpètua. 
Després de dos mesos confinat 
necessitava moure'm i l'oportu-
nitat d'entrenar a Mollet és un 
plaer, les pistes estan molt bé". 

L'atleta porta ja sis setmanes 

d'entrenament amb el princi-

pal objectiu de Tòquio 2021. Per 

aquest motiu encara no s'ha posat 

cap calendari de tornada a com-

petir. "No ens volem jugar els 
Jocs Olímpics per tres mesos. 
El més important és arribar a 
Tòquio en els millors moments 
i esgotar-me ara físicament 

jl.r.b.

ATLETISME L'ATLETA OLÍMPIC, REFERENT MUNDIAL, FA UNA ESTADA A LA PISTA MOLLETANA

per intentar competir no és el 
més recomanable. Tot i que és 
cert que si al setembre estic bé, 
podria fer alguna cosa, però la 
idea és tornar cap al gener del 
2021", valora Ortega. 

L'atleta internacional s'entrena 

amb la mirada posada en els 110 

metres tanca dels Jocs Olímpics 

de Tòquio 2021 després d'haver 

estat plata a Río 2016 i 6è clas-

sificat a Londres 2012. A més, va 

ser bronze al Mundial de Doha 

del 2019 i bronze a l'Europeu de 

Berlín del 2018. "Seria un somni 
ser-hi en la meva tercera final 
dels Jocs Olímpics. Després en 

Orlando Ortega prepara 

Tòquio 2021 a Mollet

les finals pot passar qualsevol 
cosa i intentarem lluitar per 
una medalla d'or", admet l'atle-

ta, que és l'actual plusmarquista 

dels 110 metres tanca. 

Per la seva part, Rogelio Vega, 

director esportiu del Club Atlètic 

Mollet, valora positivament l'es-

tada d'Orlando Ortega a la pista 

molletana. "És molt important 
per al club que vingui un atleta 
del seu nivell, per a nosaltres és 
tota una sort", admet Vega, qui 

recorda que també entrenen al-

tres atletes paralímpics, com ara 

Jordi Madera i el martorellesenc 

Martín Parejo.   jl.rodríguez B.

EN PISTA L'olímpic Orlando Ortega a la pista molletana

FUTBOL LA JUGADORA SANTFOSTENCA S'HA FORMAT AL SANT FOST, LA PENYA BLANC I BLAVA DE LA ROCA I EL CF DAMM

Maria Pérez, nova jugadora 

del filial del FC Barcelona
SANT FOST. Maria Perez, de 18 

anys, s'ha convertit en nova ju-

gadora del filial del FC Barcelona, 

que milita a la Segona Divisió es-

panyola. La santfostenca, que juga 

al migcentre, portava dos anys al 

juvenil de la Damm. "És un som-
ni que tinc des de petita. Una 
alegria immensa poder jugar al 
Barça", explica Maria Pérez, que 

dimecres va celebrar el seu pri-

mer entrenament: "El primer en-
trenament va ser molt físic, res 
de pilota. Però va estar molt bé, 
és com si ja fos del Barça des de 
fa molt temps".   

La santfostenca arriba a la dis-

ciplina del Barça amb l'objec-

tiu d'arribar algun dia al primer 

equip. "Ens han dit que quan les 
internacionals van amb la se-
lecció, el primer equip fa pujar 

jugadores del filial. Anem poc a 
poc", admet Pérez. L'objectiu del 

segon equip femení és lluitar per 

les posicions capdavanteres de la 

lliga. 

Maria Pérez va començar la 

seva formació a les categories 

inferiors del Sant Fost i després 

de sis temporades va passar a la 

Penya Blanc i Blava de la Roca, 

sumant tres temporades. "M'han 
dit que el meu joc millorarà al 
Barça. M'agrada tenir el control 
de la pilota i que el joc sigui pro-
tagonista", espera la santfosten-

ca.   jl.rodríguez B. MARIA PÉREZ

M.P.
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cb parets

POLIESPORTIU  ELS CASALS CENTREN L'ACTIVITAT EN LA TÈCNICA INDIVIDUAL I EVITEN CELEBRAR PARTITS AMB CONTACTE

que aquest només pot estar 

amb aquests deu infants assig-

nats", aclareix el responsable del 
campus del Bàsquet Parets, Arnau 
Álvarez. 

El contacte entre infants en 
partits genera controvèrsia. Tot i 
que aquests, si es fan són de petit 

EN PISTA Infants que participen al campus del Bàsquet Parets

Els campus esportius s'adapten amb 
grups de deu infants per monitor
BAIX VALLÈS. La majoria dels cam-
pus baixvallesans, a excepció 
dels clubs montornesencs que 
enguany no se celebraran, van 
començar dilluns a funcionar a 
les instal·lacions municipals del 
territori, tot i que ja va haver-hi 
alguns que van encetar l'activitat 
el dilluns 22 de juny. Totes les ac-
tivitats s'han adaptat a les noves 
mesures higièniques per evitar 
la propagació de la Covid-19, per 
això en tots es mesura la tempe-
ratura dels infants, hi ha la desin-
fecció de mans i del material per 
utilitzar.  

A banda de tot això, un dels 
canvis més significatius és la 
distribució dels infants, que en-
guany estan dividits en grups de 
deu, com a màxim, amb un moni-
tor de referència. "Fem l'efecte 

bombolla al nostre campus, és 

a dir, separem els participants 

en grups de deu, i això dura du-

rant tot el matí. A més, hi ha un 

monitor per cada deu infants, 

format. Mentre el CB Parets no 
fa partits i se centra en la tècnica 
individual, el Mollet Hoquei Club, 
permet mini partits. "Fem sobre-

tot jocs esportius pels infants. 

Tot i que, també permetem fer 

mini partits, de molt pocs na-

nos. Altres anys fèiem tornejos 

MOLLET. Salvem el CF Mollet UE 
ha demanat la mediació de la Fe-
deració Catalana de Futbol per a 
consultar els comptes econòmics 
de les dues últimes temporades 
del club i perquè l'impulsor del 
grup, José Gómez Reina, torni a 
ser vicepresident del club. Segons 
informen fonts de la junta directi-
va, el CF Mollet UE ha rebutjat la 
mediació de l'ens federatiu. 

La plataforma ha demanat veu-
re els comptes, mitjançant la me-
diació de la federació, "davant la 

negativa de la junta de facilitar 

els comptes de l’entitat", infor-
ma en una nota. A més, el grup 
afegeix que a José Gómez Reina 
"el van cessar del seu càrrec de 

vicepresident primer de mane-

ra il·legal el mes de febrer", i de-
mana, "la seva restitució". De fet, 
des d'aleshores, el nou vicepresi-
dent és Oriol Olivé i Gómez Reina 
encara forma part de la junta di-
rectiva com a vocal, 

FUTBOL

Salvem el CF 
Mollet demana 
la mediació de la 
federació

amb classificacions, això ja no 

ho fem", explica el president del 
Mollet HC, Leo Conde, que remar-
ca la feina per satisfer totes les 
mesures de la Covid-19: "fins i 

tot fem llistes dels infants amb 

la seva temperatura diària i els 

menjars són totalment indivi-

dualitzats, contractats a una 

empresa". 

Campus AGR
El jugador professional d'handbol 
llagostenc Antonio García Roble-
do també ha decidit celebrar en-
guany el seu campus esportiu. Un 
total de 135 joves esportistes 
d’entre 7 i 16 anys s’han inscrit 
per participar en la seva desena 
edició. Aquest campus, que és 
l'únic que es posa en marxa d'en-
tre els esportistes professionals 
del Baix Vallès, es va a la Casa de 
colònies El Company de Vilanova 
de Sau. “Farem entrenaments 

reduïts amb menys contacte", 

diu el llagostenc.  jl.rodríguez b. 
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FUTBOL  L'EQUIP D'ANTONIO FILGAIRA ES PRESENTA AMB UNA DOTZENA DE CARES NOVES

estrany perquè hem hagut de 

pensar en una nova plantilla a 

l'abril". 

El conjunt molletà s'ha farcit de 

jugadors del territori baixvallesà 

i rodalies amb Pedro Lino, del CF 

Mollet UE; Dani Torrecillas i Jalal, 

CF Parets; Víctor Gago, Unificació 

Santa Perpètua; Arnau Molist, 

Lourdes), Ismael Quiñones (CF 

Ripollet) i els juvenils Edgar Ama-

dou i Fayssal. També, ha sumat al 

projecte,  Xavi Martí (Rubí), Raúl 

Abad i Cristian Becerra (Grama-

net) i Bernat Arnal (Sarrià). "Vinc 

perquè m'han ofert un nou pro-

jecte i buscar els minuts que 

l'any passat no vaig tenir", ad-

met un dels fitxatges, Pedro Lino.

Objectiu, lluitar per l'ascens
L'objectiu de la plantilla és lluitar 

per l'ascens. L'equip molletà va 

militar en la categoria d'or de la 

AMB MASCARETA Es presenta la plantilla de la Molletense amb mascaretes cosides per la sòcia Marta Santos

La Molletense es renova per 
intentar lluitar per l'ascens

MOLLET. La UE Molletense s'ha re-

jovenit per seguir intentant lluitar 

per recuperar la Primera Catala-

na. L'equip d'Antonio Filgaira, que 

complirà la seva dotzena tempo-

rada dirigint el primer equip, va 

celebrar dimecres al camp Muni-

cipal de la Zona Sud una primera 

trobada de la renovada plantilla, 

que suma un total de dotze cares 

noves. 

Aquesta setmana s'ha incor-

porat l'últim fitxatge, el davanter 

Jalal Kasmi, que anteriorment ja 

havia format part de la plantilla 

blanc-i-blava, tot i que ara torna 

després de passar per Júpiter i 

Parets. "En principi la plantilla 

està tancada, però es pot dir 

que està tancada perquè poden 

passar coses", admet el tècnic, 

Antonio Filgaira, que explica la 

dificultat de confeccionar la plan-

tilla en temps de la Covid.19: "és 

Federació Catalana les tempora-

des 2014-2015 i 2015-2016. Des 

d'aleshores, el conjunt de la Zona 

Sud ha intentat sense èxit l'ascens 

somiat per recuperar la catego-

ria perduda, que va significar els 

millors anys de l'equip molletà. 

"Hi ha molta gent nova, seguim 

una desena de jugadors del curs 

passat. M'han parlat molt bé de 

tots els fitxatges i esperem que 

tots sumin per intentar un dels 

objectius, que és lluitar per al-

guna cosa fins a final de tempo-

rada", explica un dels capitans i 

de la Molletense, Víctor Ruiz, que 

vol intentar l'ascens. 

Pel que fa al president de la 

Molletense, Kiko Montoya, confia 

"estar en els llocs capdavanters 

de la clasificació i en els últims 

deu partits, veurem si estem en 

els llocs adeqüats per intentar 

lluitar per l'ascens".  jl.r.b.

MOLLET. El Club Ciclista Plana 

Lladó no faltarà a la seva cita 

anual amb el Memorial Pelegrí 

Pi i aquest 2020 se celebrarà el 4 

d'octubre. L'entitat ha comunicat 

la data de la 32a edició, que comp-

tarà amb un màxim de 400 parti-

cipants i estarà del tot adaptada a 

la nova situació per la Covid-19.  

El club obrirà les inscripcions la 

pròxima setmana. 

El club ha adaptat un proto-

col sanitari per complir amb els 

requeriments sanitaris, com ara 

fer la sortida esglaonada en tres 

calaixos i amb una diferència de 

cinc minuts entre cadascun. "El 

primer calaix serà pels exciclis-

tes professionals i membres del 

club, el segon pels del circuit 

fins a Granera i el tercer fins a 

Gallifa", explica el president del 

CC Plana Lladó, Germán Viejo. A 

més, per participar l'organització 

mesurarà la temperatura als par-

ticipants, farà avituallaments in-

dividualitzats i l'entrada i sortida 

al pavelló de la Riera Seca estaran 

separats. 

CICLISME S'HOMENATJARÀ ELS CICLISTES MOLLETANS CARIÑENA

El CC Plana Lladó preveu el 
Pelegrí Pi el 4 d'octubre

CC PLANA LLADÓ

La cursa cicloturista tindrà com 

és habitual dos recorreguts amb 

el llarg fins a Granera, de 94 km, 

amb cronoescalada a la pujada; i 

el curt fins a Gallifa, de 80 km. 

Una maneta d'homenatges
El Memorial Pelegrí anirà acom-

panyat amb homenatges a per-

sones vinculades amb el ci-

clisme. Enguany, el club molletà 

preveu fer cinc homenatges. 

Dos d'aquests seran per pare i fill, Juan Cariñena i Juan Carlos 
Cariñena, de Mollet i que van ser 

ciclistes professionals. "Potser 

és més recordat Juan Carlos 

perquè va ser professional 

amb l'Andalucía-Cajasur el 

2007, tot i que el pare també 

va ser professional i els anys 

setanta va participar a la Vuel-

ta d'Espanya", diu Viejo. 

També seran homenatjats els 

exciclistes professionals Alfred 

Esmatges, de Barcelona, i Mon-

tse Torres, que va ser una de les 

pioneres del ciclisme femení; i el 

director, Antonio Pineda.  jl.r.b.

RODANT Membres del club molletà fent una sortida aquests dies
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CULTURA
Manualitats amb el PachiEl bibliobús torna a Santa Maria de Martorelles
Aquest divendres a les 17 h es compartirà als per�ils de Facebook i d'Instagram de la Biblioteca de Montornès un nou vídeo 
creat pel tallerista Pachi explicant una manualitat per fer a casa en família.

La Xarxa de Biblioteques Municipals van reprendre dijous de la setmana passada el servei dels deu bibliobusos, aturat des que es va decretar l'estat d'alarma. A Santa Maria de Martorelles hi serà els divendres 3, 10, 17 i 24 de juliol, de 17.30 h a 18.30 h, a la zona esportiva. S'aconsella als usuaris que demanin prèviament els documents que els interessen.

nosaltres puguem ajudar, ho fa-
rem". A més, el batlle hi va afegir: 
"Martorelles és un poble molt 
actiu en l'àmbit social i cultural i 
a la primavera i l'estiu és quan la 
majoria d'entitats fan les seves 
activitats. Però la gran majoria 
d'entitats culturals que tenim 
són de ball i de ball no podem 
organitzar res de moment".Candela també va assegurar que la intenció d'aquest festival d'estiu, que enguany aprofita la partida econòmica del Brunzit (que s'havia de celebrar el maig 
i es va haver de cancel·lar per la Covid-19), és "que perduri en els 
pròxims anys. És un festival que 
s'inicia en una situació difícil, 
però que haurà d'anar evoluci-
onant de cara als anys vinents".
Sis espectacles amb entrada
El tret de sortida el donarà la can-tautora martorellesenca Sandra Bautista que presentarà a Marto-relles el seu àlbum Trapezista el dissabte 11 de juliol. El diumenge 12 hi participarà la Companyia Anna Confetti amb el seu especta-
cle A la fresca, que combina clown, circ i música.Dissabte 18, el mestissatge urbà de la banda La Folie irromprà a l'escenari de Vespres al pati per presentar el seu tercer disc, Com 

un ocell. L'endemà, diumenge 19, 

hi haurà l'espectacle La gallina dels 

ous d'or de Zum zum teatre, adreçat 
"a adults a partir de 4 anys".L'espectacle Blonde Paris de la companyia TourOperateur porta-rà el teatre musical a Martorelles dissabte 25 de juliol; i tancarà el ci-
cle el Teatre arrossegat de la com-panyia Teatre Nu, adreçat a adults a partir de 3 anys, el diumenge 26 de juliol.Per gaudir d'aquests espectacles caldrà comprar l'entrada (3 €) en 

una plataforma electrònica que es 

posarà en marxa en els pròxims dies i, pel que fa a l'aforament, aquest 
"serà el que marqui la normati-
va en cada moment; avui marca 
una distància d'un metre i mig 
entre persones. Així que les cadi-
res estaran separades o estaran 
per grups d'unitats familiars", va asseverar el batlle, qui va destacar que s'ha posat un preu simbòlic als 
espectacles "per valoritzar l'en-
trada cultural".    sergio carrillo

La cultura torna a Martorelles amb el
cicle d'arts escèniques 'Vespres al pati'

ESPECTACLES  EL PROGRAMA L'OBRIRÀ SANDRA BAUTISTA, I TAMBÉ HI ACTUARAN ANNA CONFETTI, LA FOLIE, ZUM ZUM TEATRE, TOUROPERATEUR I TEATRE NU

s.c.

AMB EL CARTELL  L'alcalde, Marc Candela, i la regidora Mònica Garcia

MARTORELLES. L'Ajuntament de Martorelles ha programat un cicle d'arts escèniques que es realitza-
rà al pati de la masia de Carrencà durant el mes de juliol. Sota el nom 
de Vespres al pati, hi haurà actua-
cions musicals i teatrals per a tots els públics.En aquest sentit, la regidora de Cultura, Mònica Garcia, va expli-car dilluns al migdia en la roda de premsa de presentació del cicle: 
"Som un poble que apostem per 
la cultura i volem oferir a la gent 

concerts i arts escèniques en 
viu. Durant el confinament ens 
hem nodrit molt de tota la gent 
de la cultura d'una manera gra-
tuïta i crec que és una manera 
d'apostar per ells i donar-los 
aquest suport".En la mateixa línia, l'alcalde, Marc Candela, va apuntar que el cicle artístic s'ha creat "perquè 
entenem que la cultura, com 
un sector productiu i econòmic 
més del nostre país, necessita 
l'ajuda de tothom, i en allò que 

La Carme i en Joan (de 96 anys) van ser dues de les persones que van pujar 

divendres al camió d'en Quim Masferrer durant l'espectacle itinerant Moltes 

Gràcies, que es va estrenar arreu dels carrers de Montmeló en el marc de la 

festa major alternativa anomenada Calidoscòpia. foto: guerrill a

D'estrena pels carrers de Montmeló

LES ACTIVITATS DEL JULIOL SERVIRAN

COM A PROVA PER A LA FESTA MAJOR
■ Aquest cicle d'arts escèniques servirà a l'Ajuntament martorellesenc com "una 

prova per a la festa major que estem treballant", va dir l'alcalde. Una de les 

principals novetats de la festa major que estan preparant per al setembre són 

les ubicacions. "Si normalment hi ha un nucli concret de la festa (entorn de 

Carrencà), aquest cop hi haurà tres focus diferents, al Pati de la Masia, a la 

plaça El·líptica i a la pista del pavelló", segons la regidora de Cultura. Tot plegat 

es farà així per diversificar el públic i evitar massificacions de gent.

Mònica Garcia també va explicar, sobre la gresca estiuenca: "Segurament 

la programació no serà com la d'altres anys, però treballem per poder fer 

activitats amb les mesures corresponents i apostem molt pel quilòmetre 0. Ja 

vam fer una crida de companyies del poble o dels voltants, per poder donar-

los suport programant-los".

Per últim, Marc Candela ha conclòs dient: "No s'assemblarà a les festes 

majors tradicionals de Martorelles, però intentarem que mantingui algunes 

coses: les havaneres el primer dia hi seran; el pregó hi serà, encara que pot 

ser que sigui de forma virtual". A més, des del consistori intentaran que tots els 

espectacles que es facin es puguin seguir també des d'una plataforma virtual.
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MARTORELLES. L'escriptor Josep 

Escarré –nascut a Valls, però veí 

de Martorelles des de ja fa anys– 

ha guanyat el Premi Altea de Lite-

ratura Infantil i Juvenil pel llibre 

No podria ser més feliç. Escarré 

assegura que li fa "il·lusió que 

hagi guanyat ara, perquè és un 

títol optimista en uns moments 

en què les coses no s'han prestat 

precisament a l'optimisme".

La trama principal de la novel·la 

tracta la separació dels pares d'un 

adolescent de 16 anys. "Ell intenta 

assumir el cop, però també in-

tentant entendre per què els seus 

pares se separen. Passa alguna 

cosa que aquest noi no entén i 

que vol saber", explica l'autor, qui 

admet que "és lògic que alguna ex-

plicació es mereix el jove de per 

què els seus pares, després de 

gairebé 20 anys de matrimoni, 

han decidit separar-se".

Les maneres de comunicar-se fa 

gairebé quatre dècades és un altre 

tema que posa sobre la taula Es-

carré: "Vaig tenir un interès es-

pecial en ambientar la novel·la 

als anys 80. Un jove de 15 anys 

d'ara no concep un món en què 

les xarxes socials no existeixin, i 

no fa tants anys no és que no hi 

havia xarxes socials, sinó que no 

hi havia mòbil ni internet ni una 

sèrie de coses que ara els joves 

donen per descomptat". Amb 

això, el martorellesenc pretén que 

els joves lectors puguin reflexionar 

"sobre com han evolucionat les 

formes de comunicar-se".

Joves i adults a l'obra
Josep Escarré ha apostat per un ti-

pus de novel·la juvenil que no tro-

bava habitualment, ja que "tracta 

un tema on no només els prota-

gonistes són uns joves, sinó que el 

món dels adults és tan important 

com el dels joves. Em semblava 

que als joves també els pots par-

lar de temes més quotidians, més 

realistes i més del dia a dia".

No podria ser més feliç és un lli-

LITERATURA  CONCRETAMENT HA ESTAT EL GUARDÓ DE LA CATEGORIA DE LITERATURA INFANTIL I JUVENIL PEL LLIBRE 'NO PODRIA SER MÉS FELIÇ'

L'escriptor martorellesenc Josep 
Escarré guanya el Premi Altea

bre que va començar a escriure fa 

molts anys però que fins als últims 

anys l'ha tingut aparcat. "No me 

n'havia oblidat, però no havia 

tingut temps d'acabar-lo", expli-

ca Escarré, qui es mostra satisfet 

per "haver tornat a escriure, ha-

ver guanyat un premi i que el lli-

bre estigui al carrer a la tardor". 

L'Editorial Altea preveu publicar 

aquesta obra el tercer trimestre de 

l'any i, tenint en compte que no s'ha 

pogut fer cap acte de lliurament de 

premis, probablement es farà coin-

cidir la presentació del llibre amb la 

gala del certamen. Escarré assegu-

ra que "avui dia publicar és molt 

complicat, molt més que fa uns 

anys" i diu que si es va presentar 

al premi ho va fer "més pel fet que 

el llibre es publicava, que no pas 

pels diners, que benvinguts si-

guin els 4.000 euros".

El martorellesenc ja ha encarat 

el seu nou projecte, amb el qual 

vol explicar "una història que va 

viure el seu pare quan era un 

adolescent i va haver de fugir a 

França a finals de la Guerra Ci-

vil".   sergio carrillo

j.e.

JOSEP ESCARRÉ  El martorellesenc ja treballa en un llibre de memòria històrica

2.000 participants als 
tallers per a la gent gran
MOLLET. Més de 2.000 persones 

han participat en el centenar d'ac-

tivitats, cursos i tallers per a la 

gent gran de Mollet d'aquest curs, 

organitzats per l’Ajuntament. 

La programació va començar l’1 

d’octubre de 2019 però les classes 

presencials es van haver d’inter-

rompre el passat 13 de març per la 

irrupció de la Covid-19. Aleshores, 

el consistori va reorganitzar les 

activitats en línia per fer costat a 

l’alumnat durant els tres mesos de 

confinament. S'han fet 97 activi-

tats i un 73% dels cursos han estat 

impartits per talleristes professio-

nals i la resta, per persones grans 

voluntàries.

Durant la pandèmia, les activi-

tats han estat incloses al programa 

Oci a casa, gaudeix sense risc i con-

cretament s'han portat a terme les 

següents activitats: 19  dossiers de 

memòria, anglès i informàtica; 67 

vídeos de salut, relaxació, gimnàs-

tica, country, pilates i també dels 

GENT GRAN  DURANT TOT EL CURS S'HAN PROGRAMAT GAIREBÉ UN CENTENAR D'ACTIVITATS

Curs perquè els joves 
aprenguin a programar 
MARTORELLES. La regidoria de Jo-

ventut de l'Ajuntament de Marto-

relles ha impulsat un taller adreçat 

a joves d'entre 11 i 18 anys per 

aprendre a programar en codi Pyt-

hon a través del videojoc Coded 

Arena.

Es tracta d'una plataforma edu-

cativa que ensenya als joves pro-

gramació de forma individual i per-

sonalitzada. Els alumnes crearan la 

intel·ligència artificial del seu heroi 

o heroïna amb la finalitat de supe-

rar les campanyes i missions del joc.

El videojoc també potencia la 

capacitat analítica i resolutiva. 

L'aprenentatge és individual i adap-

table al ritme de cada alumne a tra-

vés de missions i exercicis de reforç. 

No cal tenir coneixements previs. 

Les inscripcions estan ober-

tes fins al 2 de juliol a través de 

l'adreça de correu electrònic 

joventut@martorelles.cat o en-

viant un whatsapp al número 

610 18 64 43. 

VIDEOJOCS  LES INSCRIPCIONS TANQUEN AQUEST DIVENDRES

projectes Per Molts Anys i Els nos-

tres mestres. Tots Aquests vídeos 

han tingut un total de 5516 visualit-

zacions. D’altra banda, la publicació 

del llibre Poesia en temps de confi-

nament recull els escrits enviats per 

l’alumnat amant de l’escriptura, la 

participació a la iniciativa Sant Jordi 

als balcons i la confecció de masca-

retes solidàries també han format 

part de les propostes ofertades.

Per cloure el curs, s'ha elaborat 

un vídeo que recull l’experiència 

d’aquest curs, les classes abans 

del confinament, però sobretot les 

imatges que molts d’ells i elles han 

volgut compartir de les seves activi-

tats fetes durant el confinament. 

dissabte 4

diumenge 5

divendres 3

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

Restes de núvols baixos 

fins a migdia, quan s’obri-

ran clarianes que acaba-

ran deixant el cel serè. 

Temperatures més baixes.

Un altre matí amb cel 

tapat de núvols baixos, 

que en aquest cas s’esvai-

ran ja a mig matí, deixant 

el cel serè i amb tempera-

tures cap amunt.

Sembla que els núvols bai-

xos matinals continuaran 

amb nosaltres un dia més, 

i tornaran a diluir-se amb 

el pas de les hores.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 25 30ºC 21ºC 28ºC - 26 km/h SE

DIVENDRES, 26 31ºC 20ºC 28ºC - 23 km/h SE

DISSABTE, 27 27ºC 20ºC 26ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 28 30ºC 21ºC 27ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 29 28ºC 21ºC 25ºC - 31 km/h SE

DIMARTS, 30 28ºC 22ºC 27ºC - 24 km/h SE

DIMECRES, 1 32ºC 21ºC 28ºC - 26 km/h SE

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