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EN PORTADA

MOLLET / BAIX VALLÈS. L'Hospital 

de Mollet ha registrat aquesta set-

mana la dada més baixa de defun-

cions des que es va iniciar la pan-

dèmia de la Covid-19. En concret, 

respecte a la setmana passada, el 

centre sanitari ha comptabilitzat 

tres morts de pacients afectats 

per coronavirus.

Un dels indicadors que convi-

da a l'optimisme és la davallada 

d'aquestes defuncions, que van 

registrar el seu pic en les set-

manes compreses entre el 25 de 

març i el 9 d'abril, quan van morir 

53 persones del total de defun-

cions, que, en total, s'enfila a 87 

des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa a la resta de dades, 

des de la Fundació Sanitària Mo-

llet (FSM) asseguren que l’etapa 

d’estabilitat s’ha mantingut al llarg 

d’aquesta setmana. Concretament, 

aquest dimecres hi havia ingressa-

des 51 persones amb Covid19 i les 

altes acumulades sumaven quasi 

480 persones.  A més, l'ocupació 

de l'UCI es manté en un 30% de la 

seva capacitat, un percentatge que 

es considera l'ordinari. 

Aquests indicadors han permès 

"mantenir la prudent reprogra-

mació d’algunes consultes ex-

ternes i gabinets per a pacients 

preferents", expliquen des de la 

FSM. A tots aquests pacients que 

visiten l'Hospital se’ls realitza un 

control previ a l’accés a l’hospital 

que consta de tres punts: control 

de simptomatologia (tos i febre), 

control de contactes estrets i que 

portin una mascareta quirúrgica 

de la farmàcia en el moment d’ac-

L'Hospital registra el nombre més baix de 
defuncions des de l'inici de la pandèmia
Dimecres hi havia 51 persones ingressades per la Covid-19 i s'arribava a les 480 altes al centre sanitari 

Durant els tres dies que ha durat la 
campanya de recollida de sang a Mo-
llet, han passat pel Mercat Vell 323 
persones, de les quals 21 ho feien per 
primer cop, amb el resultat final de 
291 donacions. En aquesta campanya 
organitzada pel Banc de Sang i Teixits, 
i mentre duri l’estat d’excepcionali-
tat, l’Ajuntament hi col·labora amb la 
cessió de l’espai del Mercat Vell per 
garantir les donacions de sang a Ca-
talunya durant la crisi provocada per la 
Covid-19. De totes aquestes donacions 
se’n podran beneficiar 873 persones.

MOLLET RECULL 291 

DONACIONS DE SANG

cedir a l’hospital. A més, a mesura 

que han anat baixant les Urgències 

de Covid, el centre ha detectat un 

augment de les urgències habituals. 

"Tot i així, val a dir que l’atenció 

primària ha fet i segueix fent una 

tasca de filtre que ha estat clau 

durant tot aquest període", diuen.

D'altra banda, dimarts es reunia 

telemàticament el Patronat de la 

FSM per fer seguiment del Pla d’ac-

ció COVID-19. Entre altres, els pa-

trons de la institució han reconegut 

"el valor, compromís i vocació 

de tots els professionals sense 

excepció" i "la dedicació i encert 

de l’equip directiu" i han agraït les 

col·laboracions i donacions de per-

sones, empreses, organitzacions i 

institucions veïnes durant aquestes 

setmanes de pandèmia. i l.ortiz

CONTAGIS COVID-19 

CASOS TOTALS 
REGISTRATS 

PER SALUT
MOLLET                                    462                                674       94,85

PARETS                                     134                                 184       81,44

MONTORNÈS                            118                                  177       80,13

LA LLAGOSTA                           62                                  120       43,51

MONTMELÓ                               46                                   80       52,44

SANT FOST                               120                                293      125,79

MARTORELLES                         23                                  50       48,09

SANTA MARIA                              3                                   10       34,99

Casos positius Casos sospitosos Taxa*

*La taxa estandarditzada de casos positius acumulats de COVID-19 ajustada 
per sexe i edat per cada 10.000 habitants

Dades de dimecres al migdia

BAIX VALLÈS. El nombre de contagis per la Covid-19 

continua a l'alça però amb un creixement molt més 

sostingut. Segons les dades del Departament de Sa-

lut, dimecres al migdia el nombre de casos positius 

– aquells que han donat positiu en alguna prova di-

agnòstica (PCR o test ràpid)– a Mollet arribava a 462, 

deu més dels que es registraven la setmana passada. 

Aquest augment representa una pujada del 2,2% molt 

lluny del 25% de creixement que es registrava fa una 

setmana. Aquesta tendència es manté a la majoria de 

poblacions baixvallesanes. A Parets, per exemple, el 

percentatge d'increment és el mateix i han passat de 

131 positius a 134. A Sant Fost, on la taxa de positius 

per habitant continua sent la més alta del Baix Vallès 

amb 125,8 casos per cada 10.000 habitants, l'aug-

ment també s'ha alentit i ha passat de pujar un 111% 

la setmana passada a créixer un 3,4%, amb un total de 

120 casos confirmats de Covid-19. Martorelles i Santa 

Maria mantenen els casos respecte a les dades de la 

setmana passada (Martorelles en suma 1).

El que augmenta a tot arreu són els casos sospitosos 

acumulats, que són aquells que corresponen a perso-

nes que en algun moment han presentat símptomes i 

un professional sanitari els ha classificat com a possi-

ble cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR o 

test ràpid) amb resultat positiu. 

ELS POSITIUS PER LA COVID-19 CONTINUEN 
AUGMENTANT PERÒ A UN RITME MÉS LENT
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L'ICS treballa per implantar 
les videoconsultes als 
CAP del Baix Vallès
L'Institut Català de la Salut (ICS) 

està treballant per implementar 

en les properes setmanes les vide-

oconsultes a pacients als centres 

d'atenció primària (CAP) del Baix 

Vallès. Les consultes es farien a 

distància per mitjà de webcams, 

tal com vol potenciar el Servei Ca-

talà de la Salut durant l'estat de 

pandèmia del coronavirus. Aquest 

sistema encara és incipient, però, 

segons l'ICS, es preveu que en els 

propers dies arribin les càmeres i 

els dispositius i instal·lacions ne-

cessàries als ambulatoris per po-

der fer aquestes videoconsultes. 

Així, metges i pacients podran 

veure's les cares i fer una visita 

mèdica sense haver-se de des-

plaçar al CAP. Per fer-ho possi-

ble s'han posat a disposició dels 

metges de família un total de 600 

càmeres web que donaran servei 

a 1.200 professionals de l'atenció 

primària, arreu del país.

Actualment ja es pot comunicar 

amb un professional de la salut 

per telèfon o correu electrònic a 

través de l'eConsulta (un servei 

disponible a La Meva Salut que 

permet als ciutadans poder con-

tactar amb el seu metge per un 

canal segur amb missatges escrits 

i que també permet adjuntar in-

formes o imatges). Ara, amb les 

videoconsultes, aquesta comuni-

cació facilitarà que metge i pacient 

puguin mantenir una conversa 

mentre es veuen. Això permetrà, 

a més, poder visualitzar si s'escau 

alguna de les patologies que pugui 

tenir el pacient.

Segons el Departament de Sa-

lut, el servei permetrà fer un se-

guiment més acurat de pacients 

MOLLET. La firma de roba esporti-

va Inverse, amb la seva planta de 

producció a Mollet del Vallès, s'ha 

sumat a la lluita contra el corona-

virus. "Creiem que és el moment 

de donar un cop de mà i ajudar 

la nostra societat i els nostres 

sanitaris", indica el director ge-

neral d'Inverse, Joan Sabaté.

Els tallers de tall i confecció del 

centre de producció molletà d'In-

verse, en col·laboració amb un 

col·lectiu de voluntaris de Lliçà de 

Vall, estan fabricant bates sanità-

ries, que es destinen als hospitals 

propers a Mollet. Inverse també 

està atenent consultes d'empre-

ses, organismes públics i col·lec-

tius de voluntaris per ajudar en 

el tall i confecció de materials de 

protecció com són les mascaretes 

per mitjà del correu electrònic 

inverse@inverseteams.com. "Ens 

hem reconvertit totalment. 

Hem deixat de fer tot el tema 

de ciclisme, running i triatló i 

ens hem enfocat exclusivament 

a bates i mascaretes", assegu-

ra Xavier Ortiz, del departament 

d'R+D de la firma.

LA FIRMA DEDICADA A LA ROBA ESPORTIVA S'HA SUMAT AL MOVIMENT #YOMECORONO PER DONAR SUPORT A LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA CONTRA LA COVID-19

Inverse, de roba d'esport 
a bates i mascaretes

confinats amb infecció per Co-

vid-19, pacients crònics, segui-

ment de lesions a la pell, evitar 

desplaçament en àrees rurals, o 

qualsevol altre motiu clínic que 

necessiti interacció entre el pro-

fessional de salut i el ciutadà.

Com funciona
Per poder fer ús d'aquest servei 

només s'ha de tenir a casa un te-

lèfon mòbil amb correu electrònic 

o un ordinador amb accés a in-

ternet que disposi de navegador 

tipus Chrome, Firefox o Motzila. 

El professional sanitari envia un 

correu electrònic al pacient amb 

un enllaç, notificant la data i l'ho-

ra prevista per a la videoconsulta.

Per accedir-hi, l'usuari només ha 

de clicar l'enllaç uns minuts abans 

de l'hora proposada des de qualse-

vol dispositiu amb càmera, altaveu 

i micròfon. Un cop s'hagi auten-

tificat amb el CIP el número de la 

targeta sanitària i amb un PIN que 

rebrà per SMS al mòbil, ja podrà 

iniciar la videoconsulta amb el seu 

metge o infermera. i 

Actualment, els ciutadans
es poden comunicar amb

un professional per telèfon
o a través de La Meva Salut

inverse

MÀQUINES EN MARXA  Inverse està fabricant bates i mascaretes

D'altra banda, sota la nova mar-

ca WindFlap®, Inverse ha desen-

volupat una gamma de màscares 

protectores reutilitzables i ren-

dibles amb filtre, tant de col·lec-

ció com personalitzables per a 

empreses o col·lectius. Fabrica-

des també amb un tallatge espe-

cial per a nens. El departament 

d'R+D+I d'Inverse ha desenvolu-

pat aquesta gamma pròpia de màs-

cares protectores amb l'objectiu 

de donar resposta a les recomana-

cions de protecció de la població.

La firma també s'ha sumat a 

la campanya del moviment #Yo-

MeCorono, al qual dóna suport a 

través de les seves xarxes socials, 

on convida el col·lectiu d'espor-

tistes del país a col·laborar en 

aquesta campanya de recollida 

urgent de fons per a la investiga-

ció contra el coronavirus. La cam-

panya de mecenatge destinarà els 

diners recaptats a l'assaig clínic 

amb medicaments per prevenir 

els contagis. i

S'intensifiquen 

les tasques de 

desinfecció de la 

via pública a Mollet

MOLLET.  Fomento completarà 

aquest dijous les tasques de des-

infecció que l’Ajuntament realitza 

diàriament a la via pública. Preve-

ient un major trànsit, tant pel que 

fa a la sortida dels menors de 14 

anys com durant els propers dies 

de persones que podran sortir a 

passejar o a córrer, s'ha apostat 

per intensificar les tasques de des-

infecció a la via pública. Pel que 

fa al camió cisterna de Fomento, 

aquest procedirà a la desinfecció 

dels principals carrers de la ciutat 

mitjançant aiguabatre amb una 

solució d’aigua i hipoclorit. L'al-

calde, Josep Monràs, ha insistit 

que demanaran "totes les ajudes 

i suport possible per seguir pre-

venint del contagi" i ha agraït la 

resposta i col·laboració de la Dele-

gació del Govern de Catalunya. i
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SOCIETAT

Lleuger increment de l'ús del bus urbà

El bus urbà ha registrat un lleuger increment d'ús, malgrat els 
números encara són molt lluny dels passatgers que hi havia abans 
de la crisi. Malgrat l’increment de passatgers i que continua vigent 
la limitació d’un terç de l’aforament del vehicle, fonts municipals 
asseguren que tothom que ho ha necessitat ha pogut pujar al bus.

Testimonis del confinament
L'Arxiu Municipal de Martorelles recull fotografies, 
cartells, àudios, vídeos, poemes, cançons i dibuixos 
que fan els veïns durant el confinament. Es poden 
enviar via whatsapp al 617 43 42 85 o al correu 
arxiu@martorelles.cat o a través de les xarxes socials.

MOLLET. Diumenge passat, en el 
primer dia de desconfinament 
parcial dels menors, la Policia Mu-
nicipal de Mollet no va imposar 
cap sanció per l'incompliment de 
la normativa en aquest sentit. El 
cos va muntar dispositius especi-
als per tal d’informar i vetllar pel 
compliment de la normativa i va 
constatar que, majoritàriament, 
la ciutadania va complir amb les 
mesures de seguretat, distancia-
ments social, mascaretes, i crite-
ris establerts. Segons el regidor 
de Seguretat, Juanjo Baños, les 
principals concentracions de gent 
"que no aglomeracions" es van 
donar a la zona del Centre i a Ga-
llecs, on agents de Protecció Civil 
van fer reforç de control amb bi-
cicletes. 

Els agents també van percebre 
que molts dels ciutadans tenien 
dubtes sobre algunes qüestions 
del desconfinament. La policia 
va detectar que els dubtes de la 
majoria de persones eren que no 

es va entendre que només podia 
sortir un adult amb els fills i no els 
dos progenitors o persones que es 
van allunyar més d’un quilòmetre 
del seu domicili. En ser el primer 
dia del desconfinament parcial 
dels menors, la Policia Municipal 
no va imposar cap sanció relativa 
a aquest desconfinament i es van 
fer tasques informatives i aperce-
biments. "La majoria de la gent 

complia les restriccions i amb 

els que no, vam fer una tasca per 

explicar-los les prohibicions 

abans de sancionar", diu Baños, 
qui reconeix que controlar la dis-
tància d'un quilòmetre i si va més 
d'un adult és relativament senzill, 
no en canvi, el temps de sortida.

En aquest sentit, l’alcalde, Josep 
Monràs, ha volgut enviar un mis-
satge a la ciutadania i ha fet una 
crida a la responsabilitat: “Por-

tem molts dies tancats a casa i 

hi ha moltes ganes de sortir al 

carrer i recuperar certa nor-

malitat, però, si us plau, no 

MOLLET / BAIX VALLÈS. Els delic-
tes registrats a la comissaria dels 
Mossos d'Esquadra de Mollet –
que cobreix els municipis de Mo-
llet, Parets, la Llagosta, Montme-
ló, Sant Fost, Martorelles i Santa 
Maria de Martorelles– durant el 
confinament i comparats amb el 
mateix període de l'any passat han 
disminuït un 87%. El descens ha 
estat molt acusat a totes les moda-
litats delictives, especialment pel 
que fa als robatoris a domicilis i als 
robatoris amb violència i/o intimi-
dació, i també els furts.

El confinament de la població 
a casa ha fet que no hi hagi opor-
tunitat de delinquir en domici-
lis buits. Pel que fa als robatoris 
violents i furts, Mossos atribueix 

el descens a la baixa activitat i 
dinamisme comercial. "La grave-

tat del delicte, sobretot, durant 

l’estat d’alarma; la utilització 

majoritària dels usuaris de la 

targeta de pagament als esta-

bliments comercials, per tant, 

amb pocs diners en efectiu; la 

mobilitat reduïda dels usua-

ris amb desplaçaments curts i 

destinació concreta, i el conei-

xement de la policia de la delin-

qüència habitual", detallen des 
de Mossos d'Esquadra.

Amb tot, Elena Martínez, ins-
pectora en cap de l'Àrea Bàsica 
Policial (ABP) dels Mossos d'Es-
quadra a Mollet adverteix que 
"aquesta davallada és un mi-

ratge. El tancament de comer-

ços, la manca de deambulació 

pel carrer i les mesures de con-

tenció fa que els delictes bai-

xin. Estem en una etapa molt 

extraordinària", apunta Mar-
tínez. La cap de la comissaria, a 
més, afegeix que potser hi ha de-
lictes lleus que s'han comès però 
que "no s'han denunciat encara 

perquè la gent espera a fer-ho 

un cop acabi el confinament".
Durant el confinament, la poli-

cia "ha tingut una resposta pro-

activa i preventiva davant els 

establiments oberts i usuaris 

vulnerables com, per exemple, 

la gent gran a l’hora de retirar 

dels caixers les seves pensi-

ons", expliquen. 
De fet, s’ha dissenyat un dispo-

sitiu concret amb la finalitat de 
prevenir aquests tipus de delic-
tes, que consisteix a donar con-
sells de prevenció, porta a porta, 
als establiments oberts (farmà-
cies, estancs...); fer patrullatge 
específic al voltant dels eixos co-
mercials i entitats bancàries per 
protegir les persones més vulne-
rables; i fer control i patrullatge 
específic als establiments oberts i 
que generen ingressos econòmics 
(farmàcies, benzineres, super-
mercats...), sobretot en horaris de 
tancament.

Per contra, un dels fets delictius 
en què s'han incrementat les in-
tervencions de Mossos han estat 
els relacionats amb el tràfic d'es-
tupefaents i amb els delictes con-

MOBILITAT  ELS COSSOS DE SEGURETAT I L'AJUNTAMENT DEMANEN RESPONSABILITAT EN EL COMPLIMENT DE LES NORMES PER SORTIR AL CARRER AMB INFANTS

Cap sanció en el primer dia de 
sortida parcial dels menors a Mollet

s.c.

AL CARRER  Els infants han pogut sortir després de més de 40 dies tancats

SEGURETAT  PER CONTRA S'HAN INCREMENTAT LES INTERVENCIONS EN DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA I TRÀFIC D'ESTUPEFAENTS

Els delictes a la comissaria de Mossos de 
Mollet cauen un 87% amb el confinament

tra la salut pública. "Aquests fets 

continuen donant-se però la 

poca gent al carrer i la presèn-

cia de policies de paisà facilita 

les intervencions. S'estan fent 

bones investigacions en aquest 

àmbit", assegura Martínez.

Menys reducció de les estafes
Des de Mossos d'Esquadra s'ex-
plica que un dels delictes que, tot i 
disminuir com la resta de delictes, 
ho ha fet en un percentatge molt 
més baix, només del 8%, són les 
estafes. "Hi ha hagut un incre-

ment de l'ús de comptes d'In-

ternet i s'han fet més transac-

cions", diu Martínez. Tot i aquest 
increment de l'activitat a la xarxa, 
l'augment del nombre d'estafes 
"no ha estat tan significatiu 

com es podria esperar perquè 

possiblement la gent està més 

conscienciada amb les mesures 

de seguretat que s'han de pren-

dre en aquests casos", opina la 
inspectora.  l.ortiz

oblidem massa d'hora per què 

ens vam tancar. Quedar-nos a 

casa ha donat fruits. La solida-

ritat col·lectiva ha salvat vides. 

Si us plau, al carrer, responsa-

bilitat i sentit comú, ni un pas 

enrere. Junts ens en sortirem", 
diu Monràs.  l.ortiz

Controls

Pel que fa als controls per l'acompli-

ment de les restriccions que imposa 

l'estat d'alarma, amb l'increment de 

moviments al carrer també s’han aug-

mentat els controls policials de qui fa 

vigilància a peu, amb vehicle i amb 

bicicleta. El mateix diumenge es van 

posar 15 sancions. Fins dilluns i des de 

l'inici del confinament, en total s'havi-

en imposat a Mollet unes 800 sancions, 

poc més de 400 per part de Policia 

Municipal, que s'encarrega del control 

al nucli urbà, més de 300 per part de 

Mossos, que paren especial atenció a 

les sortides i entrades a la ciutat, i una 

seixantena per part de la Guàrdia Civil. 

S'IMPOSEN MÉS DE 800 
MULTES DURANT EL 
CONFINAMENT
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado · jicarnero@cgcabogados.net

La moratòria en el 
pagament de lloguers 
de locals per a pimes 
i autònoms

A conseqüència de la crisi del CO-
VID19, s’ha regulat en el Reial decret llei 
15/2020 un procediment a través del què 
les parts poden ajustar la quantia i perio-
dicitat de la renda de lloguers de locals 
de negocis utilitzats per autònoms, pro-
fessionals i pimes.

Aquest sistema estableix moratòries de 
pagament diferents segons es tracti d’un 
arrendador considerat com a “gran teni-
dor” o un petit propietari.

En el cas dels grans tenidors, els inqui-
lins podran sol·licitar la concessió d’una 
moratòria en el pagament de la renda, 
que afectarà el període de temps que 
duri l’estat d’alarma, prorrogable fins a 
un màxim de quatre mesos. L’ajornament 
serà sense cap mena de penalització ni 
interessos, i es podrà retornar, de ma-
nera fraccionada, durant els dos anys 
següents.

Quan l’arrendador sigui un petit propieta-
ri, es podrà sol·licitar l’ajornament tem-
poral i extraordinari en el pagament de la 
renda. En aquests casos les parts podran 
disposar de la fiança, que podrà servir 
per al pagament total o parcial d’alguna 
o algunes mensualitats de la renda. Quan 
així es faci, l’arrendatari haurà de reposar 
l’import de la fiança disposada en un de-
terminat termini.

Per a ser beneficiari d’aquesta moratòria 
i pròrrogues s’han de reunir determinats 
requisits. Així, l’activitat de l’autònom ha 
d’haver quedat suspesa a conseqüèn-
cia de la pandèmia; o, si escau, s’haurà 
d’acreditar una reducció de la facturació 
d’almenys un 75% en relació als mesos 
de normalitat, la qual cosa també és apli-
cable a les pimes.

Els arrendataris que s’hagin beneficiat de 
l’ajornament en el pagament de la renda 
sense reunir els requisits establerts seran 
responsables dels danys i perjudicis que 
s’hagin pogut produir.

TOTES LES DEIXALLERIES OBRIRAN TRES DIES A LA SETMANA, EXCEPTE LA DE MOLLET, QUE ESTARÀ DISPONIBLE DE DILLUNS A DISSABTE

BAIX VALLÈS.  El Consorci per a la 

Gestió dels Residus del Vallès Ori-

ental reobrirà les deixalleries a par-

tir de dilluns 4 de maig. La decisió 

s'ha pres després que l'Agència de 

Residus de Catalunya ha deixat en 

mans dels consorcis i consistoris la 

possibilitat de recuperar l'activitat, 

aturada des de mitjans de març.

Així, i davant la reducció del 

nombre de contagis per la Co-

vid-19, el Consorci, amb el consens 

dels ens consorciats, ha valorat la 

reobertura parcial dels espais i 

permetre la prestació d'aquest 

servei amb la implantació d’estric-

tes mesures de prevenció per evi-

tar la propagació dels virus i pro-

tegir tant el personal que treballa 

en aquestes instal·lacions com els 

usuaris i les usuàries que en fan ús.

Per garantir les mesures de 

seguretat i per evitar contagis o 

situacions de risc hi treballaran 

dos operaris per deixalleria, que 

permetrà realitzar una intensa 

desinfecció diària de les instal·la-

cions. També es limita l’aforament 

i es controlarà l’accés dels usuaris 

o transportistes que vulguin ac-

cedir-hi. Tots ells ho faran indivi-

dualment seguint les indicacions 

de l’operari, i en cas que es formin 

cues, no es podrà sortir dels vehi-

cles particulars. No s’acceptaran 

residus barrejats o que s’hagin de 

El Consorci de Residus reobre 
les deixalleries parcialment

desballestar, així com si no hi ha 

suficient capacitat de recepció. 

També han de seguir les mesures 

de seguretat establertes: es reco-

mana l’ús de mascaretes i guants, 

i respectar i mantenir la distància 

de seguretat de dos metres amb al-

tres persones i en general totes les 

mesures preventives indicades.

Les deixalleries de la Llagosta i 

Montornès obriran de 16 a 19 h els 

dilluns, i de 8.30 a 14 h els dime-

cres i divendres; i les deixalleries 

de Parets, Martorelles i Montme-

ló obriran els dimarts, els dijous i 

els dissabtes de 8.30 a 14 h; i la de 

Mollet serà l'única que obrirà de 

dilluns a dissabte.  

MEDI AMBIENT  SELECCIONADA PER LA GENERALITAT PER DESINFECTAR MATERIALS PROVINENTS D'HOSPITALS I CENTRES DE SALUT

BAIX VALLÈS.  La planta martore-

llesenca de Cespa ha estat una de 

les tres seleccionades per la Ge-

neralitat per gestionar els residus 

sanitaris arran de la Covid-19. 

Albert Sabala, gerent de Cespa, 

destaca que disposen "d'una Au-

torització Ambiental Integrada 

que contempla aquesta activi-

tat". La tasca que es fa a la planta 

de Martorelles ajuda a afrontar 

l'increment del 350% dels residus 

sanitaris que ha detectat l’Agència 

de Residus de Catalunya (ARC) des 

de mitjans del mes de març amb la 

crisi del coronavirus

A la planta martorellesenca –que 

disposa d'una capacitat total de 

tractament de 3.000 tones l'any– hi 

arriben guants, mascaretes, bates, 

granotes o davantals, residus consi-

derats perillosos i infecciosos. Com 

passa fora de la situació de corona-

virus, els reben en cubs hermètics i 

sotmeten els residus a temperatu-

res superiors als 135 graus per ga-

rantir-ne la desinfecció completa. El 

següent pas que fan és portar-los a 

un abocador autoritzat. Pel que fa a 

les mesures de prevenció i segure-

tat, Sabala afirma que s'han ampli-

at en aquestes setmanes amb l'ús 

de mascaretes per part dels treba-

lladors, però recalca que sempre 

han fet servir guants.

Les altres dues empreses auto-

ritzades per a la gestió dels residus 

sanitaris són Consenur, a Constan-

tí (Tarragonès); i TMA, a Terrassa 

(Vallès Occidental). Amb tot, cal 

apuntar que la Generalitat ha auto-

ritzat temporalment que els residus 

sanitaris vagin a parar a les incine-

radores per donar sortida a tots els 

residus generats per la Covid-19.  

s.carrillo

CARRER DE LA CARRERADA  Planta de Cespa al polígon de Martorelles

Cespa, a Martorelles, tracta els 
residus sanitaris del coronavirus

El servei de recollida 
de mobles, reactivat
MOLLET. L'Ajuntament ha reactivat 

aquest dilluns el servei gratuït de 

recollida de mobles i voluminosos 

al carrer. Es recorda que, per baixar  

mobles al carrer, cal trucar prèvia-

ment al telèfon gratuït 900 720 648 

o bé comunicar-ho a través del web 

molletmesnet.molletvalles.cat.
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L'OPERACIÓ SERVIRÀ PER FER FRONT ALS INTERESSOS DE DEMORA DEL PREU D'EXPROPIACIÓ DE TRES FINQUES DEL POLÍGON INDUSTRIAL

SANT FOST.  L'Ajuntament ha 

aprovat la concertació d'una 

operació de crèdit per un import 

d'1.400.000 euros amb el BBVA. 

Aquesta operació ha de servir per 

poder fer front als interessos de 

demora del preu d’expropiació de 

les finques 128, 1148 i 1149 del 

polígon industrial, que el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya 

obliga a pagar a l'Ajuntament, des-

prés de desestimar el recurs inter-

posat pel consistori.

Els fets es remunten al 2012, 

quan el creditor del deute es va 

acollir al Pla de Pagaments del 

govern espanyol, que implicava la 

renúncia expressa legal als inte-

ressos de demora. Posteriorment, 

aquest creditor va exigir els inte-

ressos a l’Ajuntament qui, en apli-

cació de la legislació vigent, s’hi va 

oposar.

El consistori va defensar la le-

galitat d’una legislació estatal que, 

finalment, els tribunals europeus 

han declarat il·legal. Això ha obli-

gat l’Ajuntament a concertar l’ope-

ració de crèdit per complir la sen-

tència judicial.

La concertació de crèdit es va 

aprovar en un ple celebrat de for-

ma telemàtica el passat 6 d'abril, el 

primer de la història de la corpo-

ració i va comptar amb els 7 vots 

a favor dels regidors de l'equip de 

govern i l'abstenció del partit de 

l'oposició, Independents Units per 

Sant Fost.

La portaveu, de IUSF, Montser-

rat Sanmartí explicava així el vot 

del seu partit: "Ens consta que el 

pagament d'aquests interessos 

no respon a una voluntat muni-

cipal, sinó que deriva dels fets 

que els tribunals no han volgut 

aplicar el criteri de mesures del 

pla de pagaments a proveïdors, 

segons les quals qui s'acollia a 

aquest pla renunciava als inte-

ressos. Però com que es demana 

un préstec i aquest govern és un 

cas d'absoluta opacitat i man-

ca de transparència no podem 

arriscar-nos a la complicitat a 

les seves decisions de contin-

gut econòmic i d'altra banda 

L'Ajuntament de Sant Fost 

aprova la concertació d'un 

crèdit d'1,4 milions d'euros

tampoc volem que se'ns acusi 

de voler posar pals a les rodes, 

de manera que ens abstindrem, 

la qual cosa permetrà que ho 

aprovin, però sota la seva res-

ponsabilitat", deia Sanmartí.

L'alcalde de l’Ajuntament de 

Sant Fost, Carles Miquel, ha anun-

ciat que "el consistori empren-

drà accions legals per recla-

mar a l’Estat la restitució dels 

1.400.000 euros fixats pels 

tribunals", ja que, segons exposa 

l'alcalde, s’ha condemnat l’Ajun-

tament a pagar uns interessos 

de demora que, en aplicació de la 

llei estatal, no corresponen: "Ens 

mengem una història que per-

tocava a l'Estat i als tribunals 

europeus", denúncia Miquel.

El crèdit, amb un interès fix del 

0,66%, haurà de retornar-se en un 

termini de 10 anys (inclòs un any 

de carència), el que suposarà un 

pagament de més de 144.000 eu-

ros anuals. Amb tot, l'alcalde asse-

gura que l'endeutament de l'Ajun-

tament està per sota del 75%, tal 

com marca la  llei d'estabilitat 

pressupostària.  anna mir

MEDI AMBIENT  PROJECTE DE RECERCA DE MANUEL MARTÍNEZ, MARC PÉREZ I JOAN VIÑALLONGA, ESTUDIANTS DEL SANT GERVASI

MOLLET.  Gallecs va ser el passat 

estiu el lloc on tres estudiants de 

l'escola Sant Gervasi van posar en 

pràctica el seu treball de recer-

ca: e-Agricultura a vista d’ocell. 

Concretament, Manuel Martínez, 

Marc Pérez i Joan Viñallonga van 

fer volar un dron sobre una horta 

pròxima a la Torre de Malla per de-

tectar les anomalies de les plantes 

i oferir-ne solucions a l'agricultor, 

en la part pràctica d'aquest projec-

te que ha estat tutoritzat pel pro-

fessor Lluís Jurado Herrera, a qui 

li agraeixen l'ajuda i la dedicació.

Els tres alumnes de batxillerat 

van capturar imatges de l'hort amb 

un dron amb càmera multibanda 

per recollir i analitzar informació 

dels conreus i interpretar-ne la in-

formació amb el programa QGIS.

Manuel Martínez explica que al-

guns dels objectius principals era 

"ajudar a millorar el desenvo-

lupament de les plantes i a re-

duir-ne el reg". "Si el pagès de-

tecta una plaga, amb les imatges 

que realitza el dron podem veu-

re el lloc exacte on s'ha originat i 

actuar-hi". Sobre la reducció d'ús 

de l'aigua, afirma que la interpre-

tació de les imatges permet "foca-

litzar el reg en aquelles zones 

que realment ho necessiten".

Així, e-Agricultura a vista d’ocell 

proposa una necessària automatit-

zació del camp, perquè "una perso-

na no pot veure què passa a totes 

les plantes", però el dron sí gràcies 

a una càmera que detecta l'infraroig 

proper i que permet veure l'estruc-

tura cel·lular de les plantes.

Per fer la part pràctica del treball 

de recerca, els estudiants van cons-

truir un dron de sis hèlixs amb una 

càmera multiespectral amb quatre 

sensors que detecta l'infraroig pro-

per. Ho van fer "amb un tutorial 

de YouTube", assegura Martínez, 

qui explica que també van disposar 

d'un altre dron menys especialitzat.

En tot cas, per fer-los volar van ha-

ver de demanar permís al Consorci 

de Gallecs i aquests els van omplir 

un formulari justificant que sí que 

podien volar drons en aquell espai.

arxiu

ELS AUTORS  Els estudiants amb el dron a l'espai rural de Gallecs

Un treball fet a Gallecs detecta les 
anomalies dels conreus amb drons

MOLLET.  Mollet en Comú ha de-

nunciat l'increment d'un 15% en 

la factura de l'aigua i la recollida 

de residus del primer trimestre de 

l'any. El grup apunta que la part 

més significativa de la pujada es 

situa a la taxa de recollida de resi-

dus municipals amb un increment 

del 13,39% i en els increments de 

les tarifes de la recollida selectiva 

(+81%) i de la deixalleria (+36%).

El govern local recorda que en 

l'aprovació de les ordenances fis-

cals, ja va advertir que el rebut 

dependria de l'augment de les ta-

rifes del Consorci de Residus del 

Vallès Oriental – "d'on també for-

ma part del govern Catalunya 

en Comú", diuen– i recorda que 

Mollet en Comú es va abstenir en 

la votació al ple. Mollet en Comú 

reconeix que es va parlar de l’im-

pacte d’un ajustament de preus 

per part del consorci "però en cap 

cas se’ns va informar que seria 

d’aquesta magnitud”, asseguren.

El govern local recorda que 

l'Ajuntament va aprovar una ta-

rifa de residus reduïda de 3,32 

euros/any per a famílies vulne-

rables, les quals també disposen 

d'una bonificació de fins al 95% 

de la factura de l’aigua i que, pel 

que fa a la situació de crisi, s'ha 

acordat la possibilitat de poder 

fraccionar els rebuts en 6 mesos 

sense interessos i el cànon de l’ai-

gua –durant el període de l’Estat 

d’Alarma– es reduirà un 50%.  

TRIBUTS

Queixes per 

l'increment del 

15% del rebut de 

les escombraries

n El treball és finalista de l'Stockholm 
Junior Water Prize, un certamen co-
negut com el Nobel júnior de l’aigua, 
que reuneix estudiants de tot el món 
interessats amb els reptes que ge-
nera l’aigua i amb la sostenibilitat. 
Els tres joves hauran de preparar una 
exposició de 20 minuts que es durà a 
terme telemàticament el pròxim dia 8 
de maig davant del tribunal nacional 
dels premis, qui els sotmetrà també a 
10 minuts de preguntes. Si els alumnes 
aconsegueixen guanyar la Final Na-
cional, accediran, com a representants 
d’Espanya, a la Final Internacional or-
ganitzada per l’Institut Internacional 
de l’Aigua d’Estocolm (SIWI), dins del 
marc de la Setmana Mundial de l’Aigua.

FINALISTES AL 'NOBEL' 
JÚNIOR DE L'AIGUA

El Col·legi Oficial d'Enginyers 

Agrònoms de Catalunya (COEAC) 

ha col·laborat en el treball i l'ex-

pert en agricultura de precisió Fran 

Garcia els va assessorar oferint-los 

algunes pautes a seguir i resolent 

alguns dubtes.    sergio carrillo

MOLLET. L'Associació de Veïns Pla-

na Lledó ha ofert 3.000 euros a 

entitats i serveis de la ciutat com 

el Banc d'Aliments i el CAP Plana 

Lledó, davant les necessitats socials 

i sanitàries que s'estan posant de 

manifest amb la situació actual de 

pandèmia. La junta ha decidit des-

tinar part de la despesa que tenia 

programada per a diferents activi-

tats anuals, com la Festa del Barri i 

la paella popular, entre altres, i que, 

com a conseqüència de la Covid-19, 

no es podran realitzar. L'entitat 

agraeix també la col·laboració de la 

Plataforma en defensa de la Sanitat 

Pública del Baix Vallès.

L'AV Plana Lledó 

dona 3.000 € al 

banc d'aliments 

i al CAP del barri
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Sant Fost arriba a un acord 
amb Visoren per la moratòria 
del lloguer dels pisos joves

SANT FOST. L'Ajuntament, a través 

de l'àrea d'Habitatge i Serveis Soci-

als, ha signat un conveni de col·la-

boració amb el Col·legi d'Advocats 

de Granollers perquè els veïns i 

veïnes del municipi puguin rebre 

assessorament en matèria d'habi-

tatge durant la crisi de la Covid-19. 

El consistori també ha arribat a 

un acord amb Visoren, l'empresa 

concessionària dels pisos de llo-

guer per a joves de Can Corominas, 

perquè els apliqui una moratòria, 

des de l'abril fins al mes d'agost, en 

el pagament dels seus lloguers. A 

banda, l'empresa  s'ha compromès 

a fer una quita del 20% del deute, 

la qual es prorrogarà durant un any 

(de l'agost del 2020 a l'agost del 

2021).

A banda d'aquests ajuts, l'àrea 

de Serveis Socials treballa amb la 

creació d'un catàleg de prestacions 

públiques on es recullin tots els ser-

veis que ofereix i té previst oferir el 

consistori d'ara en endavant. "Fins 

ara des de l'Ajuntament s'havia 

treballat amb una proposta es-

tandaritzada i el nostre objectiu 

és anar més enllà i poder incre-

mentar els serveis", explica el re-

gidor Alberto Bastida.

En aquest sentit, el consistori 

està a punt de signar un conve-

ni amb la Creu Roja per oferir un 

dispositiu de localització personal 

a les famílies a càrrec de perso-

nes amb un principi de demència. 

Aquest aparell els permetrà conèi-

xer on es troben els seus familiars 

i localitzar-los si es perden o es de-

sorienten.

Assistència a la gent gran
Per altra banda, l'Ajuntament ha 

signat un nou protocol per a la 

prestació d'un servei especial de 

teleassistència en el municipi. Es 

tracta d'un servei que es presta 

amb el suport de la Diputació de 

Barcelona i que es basa a reforçar 

el servei de teleassistència que ja 

existia a Sant Fost, mitjançant una 

línia telefònica 900 durant el temps 

que estigui actiu l'estat d'alarma a 

causa de la Covid-19. El servei està 

destinat a les més de 1.600 perso-

nes majors de 65 anys que viuen a 

Sant Fost.

A aquest servei cal sumar-hi, les 

trucades que es fan des de Serveis 

Socials i també des de la xarxa de 

voluntaris creada durant la pandè-

mia, per ajudar les persones més 

vulnerables del municipi i tenir 

una informació més propera de 

dels usuaris del servei.  anna mir

SERVEIS SOCIALS  L'ÀREA  ESTÀ TREBALLANT EN UN CATÀLEG DE PRESTACIONS PÚBLIQUES

CAN COROMINAS La moratòria del lloguer durarà fins el mes d'agost

arxiu

Augment d'un 15% 
dels molletans que 
reben aliments de 
les entitats socials
MOLLET. Els Serveis Socials mu-

nicipals continuen fent atenció 

telefònica i el seguiment de la situ-

ació que viuen moltes famílies en 

situació de vulnerabilitat o en risc 

d’estar-ne com a conseqüència de 

la crisi provocada pel coronavirus. 

Durant la setmana passada es 

va observar un augment d’un 15% 

dels usuaris que reben ajuda d’ali-

ments a través del menjador social 

i dels Bancs dels Aliments de Cà-

ritas i de la Creu Roja, i també un 

augment d'un 4% de les persones 

que reben suport a domicili. Els 

ajuts són personalitzats i s’ava-

lua cada cas individualment amb 

especial cura de les persones que 

viuen soles i estan en edat de risc 

de contagi per la pandèmia.

Aportació d'un empresari
Per poder fer front a aquest aug-

ment de la demanda, els bancs 

d’aliments de la ciutat han rebut 

una aportació econòmica d’un 

empresari local per a la compra 

d’aliments i també de diversos 

restaurants de la ciutat que, al no 

poder obrir, estan donant aquells 

aliments que no poden fer servir 

per evitar-ne el malbaratament.

Per altra banda, l'Ajuntament 

també ha notat un increment en 

les consultes realitzades al telèfon 

del Servei d’Atenció a la Dona. 

Les dades es donaven a conèixer 

aquest dilluns, després de la co-

missió tècnica d'Emergències de 

la Covid-19. 

MOLLET DEL VALLÈS. La història 

tèxtil de la ciutat ha dit l'adéu de-

finitiu a un dels seus edificis més 

emblemàtics: l’antiga fàbrica de 

Can Fàbregas, fundada l'any 1900. 

En les darreres setmanes s’han en-

derrocat les últimes parets que en-

cara quedaven dempeus al carrer 

Berenguer III, d'aquesta fàbrica, 

considerada una de les pioneres a 

Espanya pel que fa a la modernit-

zació i mecanització de la indústria 

de la seda.

L'any 1898 la família Fàbregas 

va iniciar els tràmits amb l'Ajunta-

ment de Mollet per la construcció 

de la fàbrica, ubicada entre el tor-

rent Caganell i la carretera de Sant 

Fost. Finalment, la fàbrica s'inau-

gurà l'any 1900 i el seu primer di-

rector fou el mateix Gaietà Fàbre-

gas Rafart. L'edifici comptava amb 

una xemeneia de 40 metres d'al-

çada i va començar amb 35 telers 

mecànics per teixir la seda.

Espai per a pisos
120 anys després de la seva funda-

ció, en aquest espai, ara enderro-

cat, la immobiliària Metrovacesa 

preveu construir 68 pisos en els 

pròxims dos anys. Concretament, 

la previsió és que aquests habi-

tatges estiguin disponibles per 

entrar-hi a viure durant el segon 

semestre del 2021.

Segons informen al seu web, ca-

dascun dels pisos tindrà un preu 

d'almenys 185.000 euros, i es 

tractarà d'habitatges de 68 metres 

quadrats com a mínim, amb dues, 

tres i quatre habitacions, i tots ells 

amb una àmplia zona comunitària 

i piscina, així com amb disponibili-

tat de pàrquing. 

Aquest no és l'únic cop que s'ha 

volgut edificar en aquesta zona. 

L’any 2005 el grup Lluís Casas tan-

cava l’operació de compravenda 

de part dels terrenys del Polígon 

d’Actuació Urbanística (PAU) de 

Can Fàbregas Vell per construir-hi 

170 habitatges, una zona verda, 

un equipament públic i un apar-

cament soterrat. Tanmateix, amb 

l'arribada de la crisi l'empresa va 

entrar en concurs de creditors i el 

projecte es va encallar. Ara sembla 

que Metrovacesa urbanitzarà els 

solars de l'antiga tèxtil de Can Fà-

bregas Vell. 

Adéu definitiu a l'antiga 
fàbrica tèxtil de Can Fàbregas

MEMÒRIA HISTÒRICA EN LES DARRERES SETMANES S'HAN ENDERROCAT LES ÚLTIMES PARETS DEMPEUS D'AQUEST ESPAI ON METROVACESA CONSTRUIRÀ 68 PISOS

PUNT I FINAL L'empresa va ser una de les pioneres de la indústria de la seda

javier pérez reche

Divendres, 1 de maig de 2020
Programació infantil: Monster Allergy 
i Matt’s Monsters (8 h); Programació 
infantil: Les tres bessones (9 h); Calaix 
de sastre (10 h); Activa’t a casa (10.30 h); 
Volta i volta (11.30 h); Els alcaldes res-
ponen els dubtes de la crisi del corona-
virus (15h i 22h); Programació infantil: 
Les tres bessones (16 h); (r) El Partit. 
Bàsquet. Sant Gervasi- Recanvis B (20 h)

Dissabte, 2 de maig de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(10 h i 16 h); The weekly mag. Home 
edition (17 h); (r) Els alcaldes responen 
els dubtes de la crisi del coronavirus 
(15h i 21h)

Diumenge, 3 de maig de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(10 h i 16 h); (r) Els alcaldes responen 
els dubtes de la crisi del coronavirus (11 
h i 21 h)

Dilluns, 4 de maig de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(9 h i 16 h); Calaix de sastre (10 h); 
Fem un musical (10.30 h); Al Dia Vallès 
Oriental (14 h); Dibuixacontes (17 h); (r)
Àmbit B30 (20.30 h) 

Dimarts, 5 de maig de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(9 h i 16 h); Calaix de sastre (10 h); 
Fem un musical (10.30 h); Al Dia Vallès 
Oriental (14 h); Dibuixacontes (17 h); (r)
Parlem-ne confinat, amb Susanna 
Aguilera (20.30 h) 

Dimecres, 6 de maig de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(9 h i 16 h); Calaix de sastre (10 h); 
Fem un musical (10.30 h); Al Dia Vallès 
Oriental (14 h); Dibuixacontes (17 h); (r)
Àmbit B30 (20.30 h) 

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

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

web www.vallesvisio.cat

programació
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MOLLET. Davant la crisi provocada 

per la Covid-19, Mollet en Comú 

proposa l'aprovació d'un Pacte 

Local per la Reconstrucció social 

i econòmica, a partir de crear una 

taula que integri els grups munici-

pals del consistori, sindicats més 

representatius, les agrupacions 

empresarials, les associacions de 

comerciants i les associacions de 

veïns. El grup considera que "cal 

implementar mesures urgents 

a curt i llarg termini per fer 

front a la crisi social i econòmi-

ca i protegir al màxim la ciuta-

dania". En aquest sentit, Mollet 

en Comú ha presentat una seixan-

tena de propostes per a aquest hi-

potètic pla de reconstrucció, que 

ja ha enviat al govern local. "L’ob-

jectiu és anticipar-nos no ja 

al que tenim sinó al que pugui 

arribar en funció de les previ-

sions econòmiques que es fan". 

Mollet en Comú 
presenta accions per 
a la "reconstrucció"

POLÍTICA  LA FORMACIÓ PROPOSA CREAR UNA TAULA AMB POLÍTICS, SINDICATS, EMPRESARIS I COMERCIANTS I VEÏNS DE LA CIUTAT

L'Ajuntament preveu celebrar un ple 

extraordinari per tractar mesures de 

caire econòmic i de cobertura social per 

combatre la la crisi del coronavirus. Així 

es va anunciar en la Junta de Portaveus 

celebrada divendres, en què tots els 

grups municipals van coincidir a dir que 

la pandèmia està desencadenant una 

crisi social i econòmica que demana la 

implementació de mesures d’emergèn-

cies a les quals cal donar-hi resposta.

PLE AMB MESURES  
ECONÒMIQUES I 
SOCIALS PER LA CRISI

1. EMERGÈNCIA SOCIAL

· Pla per garantir necessitats alimentàries i bàsiques

· Establir instruments i avals públics per a famílies amb dificultats econòmiques

· Recerca d’habitatges buits per allotjar persones en risc d’exclusió

· Incrementar els ajuts econòmics municipals, a famílies amb infants

· Ajuts per temes sociosanitaris no coberts per la Seguretat Social

2. FOMENTAR L’OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ

· Pla d’Ocupació de caràcter anual amb diners municipals per a 50 aturats/des

· Ajudes municipals de suport a l’activitat econòmica i suport a PIMES i autònoms

· Impulsar la creació d’ocupació verda social: contractació de persones com a agents 

energètics, per a l'atenció d'infants, persones grans i discapacitats, i per a la promoció 

d’activitats en l’àmbit sociocultural, de l’oci i el turisme

3. AUTOOCUPACIÓ

· Fons d’ajuts de micro crèdits per a la nova ocupació

· Consolidar i incrementar les xarxes d'espais de coworking

· Acords amb el sector empresarial local per incentivar l'emprenedoria

4. POTENCIAR L’ECONOMIA SOCIAL I EL COOPERATIVISME

· Crear una xarxa de producció, distribució i consum de bens i serveis

· Crear una cooperativa de consum agroecològic amb productes de Gallecs

5. COMERÇ I AUTÒNOMS

· Micro-crèdits per a pimes i autònoms afectats per la crisi de la Covid-19

· Facilitar als negocis a peu de carrer les mesures de seguretat possibles com EPI's

· Suport al comerç local (mesures d’alleugeriment fiscal, facilitar la tramitació per 

obrir nous comerços, consolidar les associacions de comerciants i potenciar el comerç 

electrònic i crear un web de comerç)

6. IMPULSAR POLÍTIQUES PER LA CAPTACIÓ D’INVERSIONS 

· Promoure la implantació d'empreses de tecnologia neta i indústria 4.0

· dissenyar un Pla Director dels polígons d’activitat econòmica

ALGUNS PUNTS DE LA PROPOSTA DE PACTE LOCAL

La formació assegura que és una 

proposta "per sumar i actuar 

localment tot buscant el major 

consens social i polític", diuen. 

MOLLET. Arran el confinament, Ara 

Mollet ERC està realitzant xerrades 

virtuals sobre temes molletans de 

temàtica diversa obertes a la ciuta-

dania. De moment s'han organitzat 

4 sessions i "l'acceptació ha estat 

molt positiva i hem arribat a 37 

persones connectades per gau-

dir d'una xerrada", apunten. De 

moment, han fet les xerrades Oriol 

Fort sobre la figura de Joan Ambròs 

Lloreda; el geògraf Josep Gordi, 

sobre arbres urbans de Mollet; Ag-

nès Galdón, sobre la figura d'Anna 

Bosch, el llibreter molletà Carles 

Peña, sobre les novetats editorials 

abans de Sant Jordi. Per a aquest 

divendres (18 h) hi ha programada 

una nova xerrada virtual, amb el 

títol El poble de Gallecs. Passat, pre-

sent i futur, si les administracions ho 

permeten, a càrrec de Pol Ansó, veí 

de Gallecs. Els interessats en parti-

cipar-hi ho podran fer a través del 

següent enllaç: https://us02web.

zoom.us/j/86042095059.  

DIVULGACIÓ

Ara Mollet ERC 

ofereix xerrades 

virtuals sobre 

temes molletans
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La ciutat de Mollet perd gairebé mig 
miler d'assalariats en el darrer any 
MOLLET DEL VALLÈS. El nombre d'afi-

liats a la Seguretat Social a Mollet 

ha descendit en un any en gairebé 

mig miler de persones, passant de 

les 11.053 persones registrades el 

març de l'any passat, a les 10.584 el 

març d'enguany. Pel que fa a la xifra 

de treballadors autònoms, el des-

cens ha estat del -3,96%, 103 per-

sones menys que el març de 2019 

(2.499).

Al conjunt de municipis del Baix 

Vallès la disminució ha estat de 

gairebé un miler de persones en 

comparació al març de l'any pas-

sat. També ho ha fet el nombre de 

persones autònomes, en més d'un 

centenar.

Les dades són del primer avanç 

de població assalariada i autònoma 

de la comarca, elaborat per l’Obser-

vatori-Centre d’Estudis del Vallès 

Oriental, a partir de les dades pre-

sentades la setmana passada pel 

Ministeri d’Inclusió Social, Segure-

tat Social i Migracions. El document 

mostra que al Baix Vallès, el mes 

LABORAL  EL NOMBRE D'AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL AL BAIX VALLÈS HA DESCENDIT EN GAIREBÉ UN MILER EN COMPARACIÓ A LES DADES DEL MARÇ DE L'ANY PASSAT

de març de 2020 es va registrar la 

xifra de 32.924 persones afiliades 

al Règim de Seguretat Social. En 

comparació amb la xifra registrada 

el març del 2019, es pot observar 

una disminució d'afiliats de 969 (el 

2,86%). La mateixa observació es 

pot fer amb els afiliats al Règim Es-

pecial de Treballadors Autònoms: 

en el mes de març d'enguany es va 

registrar un total de 6.848 afiliats, 

154 menys en comparació amb el 

mateix període del 2019. En aquest 

cas la disminució ha representat un 

2,2%.

Dades per municipis
Per municipis, Martorelles és l'únic 

de la subcomarca on el nombre 

d'assalariats i autònoms ha incre-

mentat respecte al març de l'any 

passat. Així, aquest mes de març 

la localitat comptava amb 2.968 

assalariats, 633 més que l'any pas-

sat, el que suposa un increment del 

27,11%. També la xifra d'autònoms 

és superior, amb 319 persones, 6 

més que el 2019.

A Parets, en canvi el nombre 

d'assalariats ha disminuït en 726 

persones (-9,05%) i la xifra se situa 

ara en els 7.297 treballadors. Pel 

que fa al nombre de treballadors 

autònoms és de 1.147, 30 persones 

menys que el 2019.

A Montornès, el març d'enguany 

hi havia un centenar menys de per-

sones afiliades al Règim de Segure-

tat Social que ara fa un any (4.720) 

i 7 autònoms menys (860). Una 

reducció similar a la de  la Llagosta, 

amb 102 assalariats menys (2.640) 

i 17 autònoms menys (659) i a la de 

Montmeló, amb 69 persones assa-

lariades menys (3.168) i dues per-

sones autònomes menys (444).

El descens d'assalariats a Sant 

Fost, ha superat el centenar de 

persones, passant de les 1.614 a 

les 1.493 assalariades. Pel que fa al 

nombre d'autònoms, ha incremen-

tat en 3 persones (837). Mentre 

que a Santa Maria de Martorelles el 

descens ha estat del -12,90% en la 

xifra d'assalariats que ara és de 54 

persones i del -4,60% en el nombre 

d'autònoms, amb 83 persones.

El descens a la comarca
Al Vallès Oriental, el mes de març 

de 2020 s’ha registrat la xifra de 

114.100 persones afiliades al Rè-

gim General de Seguretat Social. En 

comparació amb la xifra registrada 

el març del 2019, la disminució d’afi-

liats ha estat de 4.605 (el 3,88%).

Mentre que els afiliats al Règim 

Especial de Treballadors Autònoms 

han passat dels 29.335 als 29.009, 

326 persones menys en comparació 

amb el mateix període del 2019.  

ECONOMIA
Augment de vendes als mercatsPIMEC reparteix termòmetres als seus associats Des del con�inament, l’aforament i la freqüència 
de les visites als mercats municipals han 

disminuït, en un 15%, però la mitjana del tiquet 

de compra ha augmentat un 18%, segons dades 

de la Diputació de Barcelona . 

La Fundació Pimec repartirà termòmetres digitals clínics de detecció 

ràpida de la temperatura entre els seus associats. La patronal farà arribar 

els termòmetres arreu de Catalunya, a través de les seves seus i delegacions 

territorials, a partir d'aquesta setmana. Les empreses els podran demanar 

a través de la pàgina web de la campanya i els podran recollir gratis.

Segons dades del Departament de 

Treball d'aquesta setmana, al Va-

llès Oriental s'han presentat des 

del 16 de març, 4.549 expedients 

de regulació temporal d'ocupa-

ció (ERTO), gairebé un centenar 

més que fa una setmana. Aquests 

afecten fins a 33.405 treballadors, 

gairebé un miler més de per-

sones que la setmana anterior. 

Un miler d'afectats més 
per un ERTO a la comarca 
en l'última setmana

 DES DE L'INICI DE L'ESTAT D'ALARMA S'HAN PRESENTAT 4.549 ERTO AL VALLÈS ORIENTAL

D'aquests, el 92% són per causes 

de força major (4.219), amb afec-

tació per a 27.078 treballadors. La 

resta, 330 empreses (6.327 treba-

lladors afectats), han al·legat cau-

ses econòmiques o productives. 

Les empreses amb ERTO són una 

mica més d'un terç de les societats 

constituïdes a la comarca. Per sec-

tors, l'hosteleria i la construcció 

són els més afectats, mentre que el 

de l'alimentació és el que està con-

tractant més. 

*Dades març (2019-2020)

Observatori-Centre d’Estudis del 

Vallès Oriental

MOLLET
Assalariats: 10.584 (-4,24%)

Autònoms: 2.499 (-3,96%)

PARETS
Assalariats: 7.297 (-9,05%)
Autònoms: 1.147 (-2,55%)

MONTMELÓ
Assalariats: 3.168 (-2,13%)
Autònoms: 444 (-0,45%)

MONTORNÈS
Assalariats: 4.720 (-2,14%)

Autònoms: 860 (-0,81%)
MARTORELLES

Assalariats: 2.968 (27,11%)
Autònoms: 319 (1,92%)

SANT FOST
Assalariats: 1.493(-7,50%)

Autònoms: 837 (0,36%)

LA LLAGOSTA
Assalariats: 2.640 (-3,72%)

Autònoms: 659 (-2,51%)

SANTA MARIA
Assalariats: 54 (-12,90%)
Autònoms: 83 (-4,60%)
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Freudenberg tanca 2019 
amb 312 milions en vendes
PARETS. Les plantes que l'empresa 

alemanya Freudenberg té a Espa-

nya –amb seu central a Parets– van 

tancar l'any 2019 amb un incre-

ment de l'1,43% de les vendes, ar-

ribant fins als 312 milions d'euros, 

i amb un benefici operatiu de 21 

milions d'euros, lleugerament in-

ferior a l'any anterior (22 milions).

En termes globals, el grup tec-

nològic valora positivament els 

resultats de l'exercici, "malgrat 

la complexitat de l'entorn eco-

nòmic i geopolític". Freudenberg 

ha obtingut 9.467 milions d'euros 

(+0,12% respecte a 2018) en ven-

des arreu del món; i el resultat ope-

ratiu total és de 820 milions d'eu-

ros (910,3 milions l'any 2018).

Des de Freudenberg apunten 

que "la futura viabilitat del grup 

ha sortit reforçada, d'una banda 

pel seu ampli posicionament en 

40 mercats i 56 països, i d'altra 

banda a causa d'un enfocament 

més gran en la innovació". En 

aquest sentit, més d'una tercera 

part de les vendes del 2019 es van 

generar amb productes llençats 

amb menys de quatre anys d'ante-

rioritat. El grup també ha invertit 

la seva xifra rècord en I+D (481 

milions), incloent-hi solucions tec-

nològiques innovadores i eficients 

que contribueixen positivament 

en la protecció del clima.

Freudenberg es va fundar fa 170 

anys a Weinheim (Alemanya) i té 

presència a l'estat espanyol des 

del 1968.

280.000 guants per residències
Per altra banda, l'empresa alema-

nya ha realitzat una donació de 

280.000 guants i 30.000 bosses 

d'escombraries (de la marca Vile-

da) a l'Ajuntament de Parets del 

Vallès i a la Generalitat de Catalu-

nya, perquè aquests els destinin a 

les residències de gent gran.

Es tracta de la principal actuació 

que la companyia ha portat a ter-

me davant la crisi de la Covid-19, 

"d'acord amb el seu compromís 

de bon veïnatge", asseguren des 

de Freudenberg.  

EMPRESA DONACIÓ DE 280.000 GUANTS A RESIDÈNCIES PROMOCIÓ ECONÒMICA 

El Mollet Hub fa  

5.500 atencions 

en sis setmanes

MOLLET. El Mollet Hub ha fet, du-

rant les darreres 6 setmanes, més 

de 1.250 atencions a emprenedors 

i empreses. Mentre que el servei 

d’orientació a l’ocupació EMFO ha 

realitzat prop de 4.000 atencions 

individuals i s'han realitzat prop de 

100 inscripcions a diferents cursos 

de formació ocupacional online.  

L’acció formativa per la presència 

del comerç a la xarxa va comptar 

amb prop de 100 professionals.

CCOO i UGT demanen 

una taula de diàleg 

per "evitar una crisi 

com la del 2008"
Representants dels sindicats ma-

joritaris a la comarca, CCOO i UGT, 

van concentrar-se dimarts davant 

l’Hospital de Granollers per fer un 

agraïment al personal sanitari que 

les darreres setmanes està fent un 

sobreesforç laboral per abordar la 

crisi sanitària de la Covid-19. “La 

pandèmia ha mostrat la impor-

tància de la cura de la vida, la sa-

lut i el benestar, i ha mostrat que 

hi ha treballs imprescindibles 

per a la subsistència, la seguretat 

i la salut col·lectives, i que no són 

sempre els més valorats social-

ment ni salarialment”, afirmaven. 

En aquest sentit, rebutjaven les 

privatitzacions i les retallades pres-

supostàries que han minvat els ser-

veis sanitaris públics, sociosanitaris 

i residencials, i apostaven per la seva 

dignificació. Igualment, els sindicats 

asseguraven que cal reconèixer el 

valor dels treballadors d’altres sec-

tors essencials, sovint molt precaris, 

com "la neteja, els supermercats, 

els tanatoris, les brigades i els 

cossos de seguretat". 

D’altra banda, la trobada també 

va servir per presentar les accions 

i les reivindicacions sindicals per 

aquest Primer de Maig, que traslla-

darà les habituals mobilitzacions a 

la xarxa. Els sindicats demanen a la 

Generalitat una taula de diàleg so-

cial per “evitar que aquesta crisi 

sigui com la de 2008” i per aten-

dre diverses realitats, com la dels 

autònoms, “perquè puguin rebre 

les mateixes prestacions que les 

persones assalariades”, o la de 

les pimes i micropimes, “que són 

les que tindran més dificultats 

per tornar a obrir els seus nego-

cis”. CCOO i UGT també reclamen a 

al Govern que reprengui els acords 

LABORAL ELS SINDICATS ES VAN CONCENTRAR DIMARTS DAVANT L'HOSPITAL DE GRANOLLERS

Primer de maig

"Ara més que mai contra les desi-
gualtats socials", aquest és el lema per 

aquest Primer de Maig de la CGT. El sin-

dicat, recorda la seva defensa "ferma" 

per uns  serveis públics "de qualitat, 

universals i gratuïts".

LA CGT RECLAMA 
ACTUAR DAVANT 
LES DESIGUALTATS 

del Pacte Nacional per la Indústria.

A més, demanen establir presta-

cions i rendes socials per garantir 

els ingressos, ajuts per a les treba-

lladores de la llar, flexibilitzar els 

procediments de regularització de 

persones i ampliar la renda garan-

tida de ciutadania, així com més 

protecció a les dones en risc de vi-

olència masclista i més atenció a les 

famílies monoparentals i per a les 

que atenen dependents.

Finalment, reclamen reforçar la 

prevenció a les empreses de ser-

veis essencials i en aquelles on es 

reprengui l’activitat, i derogar la 

reforma laboral perquè “la fi de la 

precarització és una necessitat 

bàsica”.   xavier lloreda

egurament, hi 
ha gent que no 
sap que la cele-
bració del primer 
de maig com a 
Dia Internaci-

onal dels Treballadors i les 
Treballadores commemora 
la tràgica execució l’any 1886 
d’un grup de sindicalistes a la 
ciutat de Chicago que havien 
promogut un seguit de vagues 
per reclamar millors condi-
cions laborals. És doncs, una 
jornada festiva però, sobretot, 
una jornada de lluita, mobilit-
zació i reivindicació.

Enguany, el primer dia de 
maig no estarà acompanyat 
de grans manifestacions. Serà 
una jornada diferent, de con-
finament i romandre a casa. 
Però només això ha de canvi-
ar, l’escenari. L’esperit de lluita 
ha de mantenir-se inalterat 
perquè avui és més necessari 
que mai. 

A l’Estat espanyol, no hi ha cap 
episodi de convulsió econò-
mica -i la crisi del coronavirus 
sens dubte ho és- que no pro-
voqui una destrucció massiva 
de llocs de treball i una pèr-
dua cada vegada més profun-
da de drets laborals. 

Aquesta destrucció d’ocupació 
tan intensa té molt a veure 
amb l’actual marc regulador 
de les relacions laborals. Re-
forma a reforma, l’acomiada-
ment s’ha abaratit i facilitat, 
els contractes temporals, lluny 
de limitar-se, s’han consolidat 
i són la immensa majoria dels 

1 de maig: 
el confinament 
no ens farà oblidar 
la defensa 
dels drets laborals

que se celebren cada dia, la 
subcontractació ha esdevin-
gut del tot habitual i el feno-
men dels falsos autònoms 
s’ha estès a la pràctica totalitat 
dels sectors productius. 

En aquest context, la unitat 
dels treballadors i treballado-
res, especialment a les seves 
empreses i centres de treball, 
és essencial. Aïllats i isolats, 
els nostres drets es debiliten. 
I d’això va la celebració del pri-
mer de maig. De refermar el 
compromís de defensar i am-
pliar aquests drets, comen-
çant pel dret a la conservació 
del lloc de treball, però també 
el dret a retribucions dignes i 
a l’estabilitat en l’ocupació; a 
convenis que no siguin regres-
sius, a treballar amb mesures 
adients de seguretat, a no te-
nir falsos ocupadors ni que-
dar desprotegits front a les 
modificacions de les nostres 
condicions laborals per part 
de les empreses.  

A la nostra cooperativa fa 
prop de 50 anys que treballem 
en defensa dels treballadors i 
treballadores i si una cosa 
hem après durant tot aquest 
temps, és que la veritable for-
ça de la classe treballadora 
no només es troba a les lleis. 
Aquesta força està en la vo-
luntat i convicció de no perdre 
tot allò aconseguit i de defen-
sar uns drets que mai no ens 
han estat regalats. I en aques-
ta lluita ens trobareu sempre 
que ho vulgueu fent-vos cos-
tat. El primer de maig i la resta 
de dies.

L’expert respon

S

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

PER RAONS DE SALUT PÚBLICA LES NOSTRES OFICINES 
I DESPATXOS ROMANDRAN TEMPORALMENT TANCATS 
I EL NOSTRE HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA SERÀ 

DE 10 A 13 H I DE 16 A 18 H.
Nou grup de treball 

de la TOVA per 

reactivar l'economia

La Taula Vallès Oriental Avança 

ha posat en marxa un nou grup de 

treball per dissenyar el Pla de re-

activació econòmica a la comarca. 

L’objectiu és atendre les necessi-

tats emergents de les empreses 

del territori a curt termini a través 

d’un gabinet de crisi.
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Els comerços i serveis de proximitat 

ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.

Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES

Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-

manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 

Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 

de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES

mail: ar.martorelles@reale.es
T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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La sortida dels nens diumenge passat ha generat polèmica i opinions 
contraposades de vegades més basades en la por que en les evidències 
científiques. És de lògica que la situació de confinament actual no es podrà 
allargar eternament i que, progressivament, haurem de sortir al carrer, on 
trobarem situacions i actuacions irresponsables i forassenyades després de més 
d'un mes i mig confinats a casa. Amb tot, hem de confiar en el civisme majoritari 
de la gent i haurem de continuar apel·lant a la responsabilitat, no només dels 
ciutadans, sinó dels gestors de la crisi, que abans de prendre decisions han de 
saber-les comunicar i sospesar-ne les conseqüències.

RESPONSABILITAT COMPARTIDA

Editorial

quest 1er de maig es demostra, de 
forma més contundent, que els tre-
balladors i treballadores són fona-
mentals per a la construcció de país.

Els i les professionals de la sanitat pública 
han demostrat que són la base per garantir 
la vida, i cobrir les necessitats vitals. I totes 
aquelles persones que treballen incansa-
blement en àmbits que, en plena pandèmia, 
se’ns fan imprescindibles i que volem enu-
merar: personal de la neteja, transportistes, 
educadors i treballadors socials i tothom qui 
treballa amb cos i ànima en la tasca de les cu-
res, de l’atenció a la infància i adolescència, 
a la gent gran i a les persones dependents. 
El cos de bombers, els diferents cossos de 
seguretat; els i les mestres, tot procurant 
fer la seva feina malgrat la situació; els tre-
balladors municipals, en especial els serveis 
socials; totes les persones que aixequen la 
persiana i atenen als taulells i caixers de bo-
tigues, mercats i supermercats, i qui prove-
eix d’aliments;  la pagesia i ramaderia que 
garanteix subministrament de productes 
frescos, i totes aquelles feines invisibles que 
fan que la maquinària funcioni, des del per-
sonal de benzineres, tallers mecànics, fins al 
món de la informàtica o dels subministra-
ments bàsics.

Totes elles, persones de classe treballado-
ra, que amb el seu esforç, construeixen un 
país, i no permeten que caiguem. 

Per tal de fer avançar la nostra societat 
cap a un millor benestar, equitat, la igual-
tat de drets, la plena ciutadania, calen uns 

l segle XX els estats han destinat 
quantitats ingents de diners a arma-
ment, especialment després de dues 
guerres mundials i una guerra freda. 

Van pensar que la major amenaça era una altra 
guerra i que la inversió en armament havia de 
ser directament proporcional a la seguretat 
dels ciutadans. A pocs se’ls va passar pel cap 
que aquesta amenaça podia venir en forma de 
coronavirus i que destinar part d’aquest pres-
supost a investigació i ciència els hauria prepa-
rat millor per plantar cara a la crisi que vivim.

Aquesta crisi sanitària per a què no estàvem 
preparats ha derivat de forma abrupta en una 
crisi econòmica inèdita, que ha arribat de cop i 
probablement per quedar-se. Una crisi majús-
cula que no s’assembla a cap de les que hàgim 
viscut abans. I la seva recepta encara resta per 
escriure. És primordial trobar una medicina o 
vacuna que ens protegeixi i que ajudi, per tant, 
a ressuscitar l’economia. És per això que serà 
elemental fomentar la col·laboració transver-
sal entre estats, organitzacions públiques i 
empreses farmacèutiques per trobar el remei.

Treball digne i serveis públics

Economia en fre de mà

serveis públics potents, forts i estables.  És 
necessari blindar i assegurar drets laborals, 
condicions i salaris dignes. Mesures que pro-
tegeixin els treballadors i les treballadores. 
Per assegurar un Estat social i uns  serveis 
públics de qualitat, cal una reforma fiscal 
perquè qui tingui més recursos i les grans 
fortunes paguin més. 

La crisi del 2008 la vam pagar la classe 
treballadora, ara no tornarà a passar. Ara cal 
que la paguin aquells qui van especular amb 
béns de primera necessitat com l’habitatge. 
Els bancs, que van ser rescatats amb diners 
públics i que mai més no els van tornar ni els 
van revertir a la societat. 

Quan superem aquesta crisi sanitària, que 
ens ha dut a una crisi social i econòmica, 
haurem de replantejar el model de societat. 
Forçosament haurem de canviar moltes co-
ses. I en primer lloc, la construcció del país 
ja no podrà ser més sobre la precarització o  
la privatització de serveis bàsics. 

Fa unes setmanes, la ministra de treball i 
economia social va dir:  “un país con futuro 
no deberá nunca más hacer elegir a sus jóve-
nes, a sus mujeres y a sus trabajadores entre 
la falsa dicotomía de paro y trabajo precario. 
Queremos un país con trabajo digno."  

Cal avançar cap a un sistema que valori els 
serveis públics. Els serveis de sanitat, educa-
ció, justícia, seguretat, neteja, i tants d’altres, 
han de tenir els recursos, personal i infraes-
tructures suficients, i les condicions laborals 
dignes. I aquestes,  han d’estar recolzades en 
una normativa que protegeixi i atorgui drets. 
Tenim l’oportunitat de fer un gir en les polí-
tiques de treball a l’estat, que repercuteixin 
a favor de la classe treballadora.

Avui més que mai, sentim orgull de clas-
se treballadora. Avui, més que mai, reivin-
diquem treball digne i salaris dignes per a 
tothom. 

Mentrestant l’activitat econòmica ha quedat 
severament interrompuda i molts dels agents 
que sostenien aquest país, com els autònoms 
i les petites empreses, s’han quedat sense in-
gressos d’un dia per l’altre. Això s’ha traduït 
en la major crisi de demanda després de la 
Segona Guerra Mundial, que dispararà l’atur a 
cotes desconegudes mentre genera major de-
sigualtat, afectant més Espanya, ja que la seva 
dependència en sectors sensibles al confina-
ment, com el turisme o l’hostaleria, és major.

Ens trobem davant d’una contrarellotge 
econòmica que planteja interrogants que no es 
resoldran amb les respostes del passat i que re-
quereix d’ambició i excés, així com d’innovació 
i coratge. La velocitat i l’encert de les decisions 
d'avui seran transcendentals per construir un 
futur més pròsper i sostenible.

Ens cal immediatament un pla d’acció 
que mantingui en vida els actors econòmics 
d’aquest país i que provi de reobrir, a diferents 
velocitats, aquells sectors que aportin major 
valor i comportin menor risc de contagi, men-
tre l’Estat s’aboca en garantir prou mesures de 
protecció per a la ciutadania, siguin tests, mas-
caretes o d’altres. I després de tot encara ens 
quedarà salvar el major escull de tots, l’actu-
al desUnió Europea. La capacitat d’empatia i 
solidaritat que mostrin els nostre veïns del 
nord escriurà les pàgines de la història d’Es-
panya, però també d’Europa.

A

A

MARINA
ESCRIBANO 

MASPONS
Portaveu de Mollet en Comú

ÉDGAR
ROJAS

Executiu financer, 
economista i mentor

o reconec el tacte del temps a la 
pell. No reconec les hores ni cap al-
tra mesura. No reconec ara la meva 
vida. Ni els meus anhels i tasques. 

S'han transformat les prioritats. I segur que 
el canvi m'afavoreix. Portes endins, no només 
de casa sino del cos, entrant en els indrets del 
Jo, en majúscules, el temps està canviant, les 
percepcions del que realment val la pena en el 
nostre pas per això que en diem vida. 

Rere el patiment d'aquests dies de confina-
ment, d'inseguretat, por, tensions, preocupaci-
ons per la salut pròpia i de les persones estima-
des, tristes pèrdues en els pitjors dels casos, hi 
ha un intens desig de canvi en la percepció del 
sentit de viure. Vull confiar en la força d'aquest 
desig i en la seva energia que pugui empènyer 
els motors del canvi cap a una vida més  sana. 

Però què passa a les cúpules dirigents?  He 
vist actituds que m'han fet por en els gestors 
de "l'estat d'alarma". Tristos espectacles de 
lluita de poder. La mirada de sempre envers 

N

DESIG DE CANVI

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

l'economia entesa només en forma de xi-
fres i diners per a alguns i l'ajuda promesa 
que mai no arriba als desafavorits. 

La pell de la política i l'economia sembla 
insensible al temps i al patiment humà. Se-
ran capaços de fer aquesta mirada portes 
endins? O seguiran com sempre, amb les 
mateixes prioritats de sempre que deixen 
l'interès per les PERSONES en últim pla?

Tant de bo aquesta dèria col·lectiva per un 
creixement econòmic agressiu i sense límits 
que ens marca els camins pugui transfor-
mar-se en un creixement infinit de l'interès 
per la Natura, la humanitat, el benestar men-
tal i físic, la inversió en els serveis sanitaris, 
que tant retallats han estat i tanta falta hem 
comprovat que fan. Per la igualtat de drets, 
per una justícia justa que no persegueixi ide-
es polítiques ni escapsi llibertats d'innocents.

Farà falta molta força d'un desig col·lec-
tiu renovat, molta energia de les persones 
que creiem en un canvi de rumb de les pri-
oritats vitals, per fer treballar els motors 
d'aquest canvi.
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Com crear un playroom o una
sala de jocs per als infants?
Els playrooms són espais 
dissenyats exclusivament 
perquè els més petits ju-
guin i es diverteixin. Tam-
bé poden ser utilitzats 
com a sala de lectura i/o 
estudi en alguns hora-
ris. És important parar 
atenció a la decoració per 
a aconseguir que sigui 
atractiu per a ells.

L'ideal és situar-ho en 
una habitació amb grans 
finestres perquè hi hagi 
molta llum natural durant 
el dia, ja que es caracterit-
zen per ser espais molt 
lluminosos. Podem col·locar prop de 
la font de llum un escriptori, en el qual 

situarem els jocs didàctics, l'ordina-
dor, joguines i llibres. Els altres mobles 

com ara prestatgeries i ar-
maris es triaran d’acord 
amb l'estil decoratiu de 
l'espai. Un requisit per-
què el mobiliari convidi 
al joc i a l'aprenentatge 
és folrar-lo amb papers 
decoratius o pintar-los a 
gust dels nens, per exem-
ple amb ratlles, cercles o 
dels seus motius preferits. 
Es recomana utilitzar 
materials de fàcil neteja, 
com els vinílics, per a les 
superfícies i terres.

Tot i ser un espai dedi-
cat als més petits, tota la 

família pot compartir en ella moments 
inoblidables.  amic - casaycolor.com

L'upcycling o també anomenat sobre-
reciclatge és el procés de transformar 
un objecte desfasat o residu en un 
altre d'igual o major valor que pugui 
ser útil. Són molts els consumidors, 
artistes i empreses que aconseguei-
xen crear originals objectes d’ús diari 
a partir de coses que ja no serveixen. 
A part d’aconseguir nous productes, 
permet estalviar, ja que minimitza la 
despesa de matèries primeres i les 

reutilitza, aconseguint allargar la vida 
útil de les coses. La idea consisteix a 
donar una segona vida a tot allò que ja 
no ens serveix, d'una forma diferent 
i fins i tot millor a l'original. El límit 
és la nostra pròpia imaginació. A tall 
d'exemple, amb les llaunes de con-
serves es poden fer florers, recipients 
per a llapis, joguines (robots), caixes 
per a embolicar regals, testos o fanals 
per a festes. Amb vestits, samarretes 

Què és l'upcycling? o roba que ja no ens posem, si es ta-
llen, es pot fer una funda de colors 
per al sofà. Les revistes ens serveixen 
per a dissenyar originals mosaics. Els 
productes tecnològics tampoc s'esca-
pen a la transformació de mil formes 
diferents. Els CD ens poden servir de 
sotagots, espantaocells o collarets. 
Les cintes de cassette antigues es po-
den aprofitar per a decorar armaris 
i els teclats vells d'ordinador poden 
desmuntar-se i usar les seves tecles 
per a rellotges de paret amb un toc un 
xic geek.    amic - ecocosas.com
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El bàsquet català, tanca el cursSe suspèn el Torneig de Minibàsquet d'Aíto García
La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) ha anunciat finalment la  finalització de totes les seves competicions federades corresponents a la temporada 2019-20. Tot i que encara no hi ha cap decisió pels ascensos i descensos. 

L’Ajuntament de Mollet, la Fundació Aíto García Reneses i el Club Bàsquet Mollet han consensuat la suspensió de la segona edició del Torneig de Minibàsquet a causa de la Covid-19 per “les restriccions 

que les autoritats sanitàries tenen previstes”. El campionat de base estava previst per als dies 5, 6 i 7 de juny a Mollet. 

MOLLET. El Mollet HC femení es manté a la Primera Catalana des-prés que la Federació Catalana de Patinatge hagi donat per acabada la competició de la temporada 2019-2020. L'ens federatiu ha co-municat que les lligues catalanes han finalitzat amb la classificació de la primera volta, amb l'ascens només del primer classificat i sen-se descensos. 
Les noies de Nil Soler eren l'equip novell de la categoria i llui-taven per la permanència. Tot i acabar penúltimes amb sis punts, l'equip es mantindrà a la Prime-ra Catalana. "Quan es va atu-

rar la competició ja fa un mes 

estàvem en posicions de per-

manència, però en una situació 

propera al descens. Estem sal-

vades i ja preparem la pròxima 

temporada amb nou entrena-

dor i alguns fitxatges", admet el president del Mollet HC, Leo Conde, que adverteix que el club ha arribat a un acord mutu amb Soler, que portava ja tres tempo-rades, per desvincular-se: "Estem 

buscant una entrenadora, però 

finalment podria ser un tècnic 

de la casa". Pel que fa a l'estructura mascu-lina sènior, el club treballa amb la possibilitat de crear un nou equip masculí, sub-23. Aquest conjunt serviria per fer de nexe entre el júnior, el filial de la Tercera Cata-

arxiu

HOQUEI NIL SOLER NO CONTINUA COM A TÈCNIC I EL CLUB BUSCA UNA ENTRENADORA

lana i el primer equip de la Segona Catalana. "Els dos equips mas-

culins absoluts han mantingut 

la categoria. Estem ara en un 

moment de valorar la creació 

del nou sub-23, que aquesta 

temporada ja el voldríem haver 

tingut", remarca Conde.El club molletà ja ha confirmat que Paco González, entrenador dels sèniors masculins, i Ramon Altayó, coordinador esportiu, continuaran la temporada 2020-2021. El club ja treballa en la pròxima campanya, tot i que sen-se saber quan podran tornar a en-trenar o competir.   jl.rodríguez b.

PLANTILLA El femení en un desplaçament d'aquesta temporada

El Mollet HC es manté a la 
Primera Catalana femenina arxiu

JORDI LÓPEZ

MOLLET. Jordi López ja no és l'en-trenador del CF Mollet UE. El club molletà, que ja ha començat la pla-nificació esportiva de la tempora-da 2020-2021, ha comunicat per xarxes socials que ja no compta amb els serveis de l'entrenador vallesà.López havia arribat aquesta tem-porada i l'equip molletà ha estat irregular, sobretot en els partits fora de casa. L'equip ara ocupa llocs de descens compensat i en-cara no sap si la pròxima campan-ya estarà a la Primera o a la Sego-na Catalana. 
Polèmica per les quotesLa junta directiva del CF Mollet UE desmenteix les acusacions de la plataforma Salvem El CF Mollet de cobrar l'última de les quotes del futbol base. "Només una quarta 

part dels jugadors i jugadores 

del club hauran rebut l'ordre 

bancari", informa en una nota el CF Mollet UE.  En aquest sentit, el club afegeix que "és totalment 

fals, com s’ha dit per la premsa 

en boca d’algun soci [fent re-

ferència a Salvem el CF Mollet], 

que el club hagi enviat rebuts 

en ple període d'estat d'alarma 

i a 300 jugadors" i informa que van ser abans de l'1 de març. Davant aquesta situació, el club ha pres la decisió de compensar les famílies afectades que hagin pagat la quota íntegra de la cam-panya 2019-2020, per la tempo-

FUTBOL EL CLUB DESMENTEIX A LA PLATAFORMA SALVEM MOLLET

Jordi López deixa de ser 

el tècnic del CF Mollet UE

Instal·lació

El club demanarà a l'Ajuntament de 

Mollet que el projecte de reforma 

de les instal·lacions del Pavelló de la  

Riera Seca es realitzin si ho permet la 

situació econòmica. "Si per la crisis 

de la Covid-19, aquests diners van 

a altres projectes, ho entendríem", 

diu el màxim responsable del Mollet 

HC, Leo Conde. 

LES OBRES DEL 
PAVELLÓ RIERA SECA

Competició

El futbol i futbol sala s'ha acabat 

aquesta temporada. La Federació 

Catalna de Futbol ha donat per fina-

litzades totes les competicions de la 

temporada 2019-2020 que depenen 

de l’FCF, en les modalitats de futbol, 

futbol sala i futbol platja, a causa de 

la Covid-19. Queda pendent, si hi 

haurà ascensos i descensos. 

L'FCF ACABA LA 
TEMPORADA 19-20

rada 2020-2021 o en cas que l'es-portista marxi del club, liquidar la quota proporcional. 
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Tu pertanys aqui

EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.

C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona

93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

31,40€
QUOTES

DES DE

* Consulta condicions. 

... i mol t mes

l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet és l'únic 

equip vallesà que encara no ha acabat ofi-

cialment la temporada perquè depèn de 

la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), 

que encara no ha informat de les seves 

intencions. Si bé a la catalana ja ha donat 

per acabada les competicions, el CB Mollet 

manté la incertesa amb el primer equip 

masculí. "El més just seria que fos una 

temporada nul·la i que el primer po-

gués fer l'ascens", admet el tècnic del Re-

canvis Gaudí, Josep Maria Marsà. 

El tècnic ha renovat per una temporada 

més amb el club de la Plana Lledó i conti-

nuarà com a responsable esportiu. "Això 

és com una relació d'amor, ara mateix 

estem molt bé i només ens preocupa 

quan tornarem a competir", adverteix 

Marsà, que espera una decisió ben aviat de 

la federació espanyola: "Nosaltres som 

tercers classificats i ens hem guanyat 

el dret a la promoció d'ascens si acabés 

així la competició, però ara cal esperar 

què digui l'ens federatiu, que no ho té 

gens fàcil". 

D'altra banda, el club treballa en la pla-

nificació de l'estructura esportiva de la 

arxiu

BÀSQUET | Lliga EBA EL RECANVIS GAUDÍ MOLLET A L'ESPERA DE LA FEB

"El més just seria una 

temporada nul·la"

JOSEP MARIA MARSÀ

temporada 2020-2021 amb entrenadors 

i esportistes. A més, estudia la viabilitat i 

possibilitat d'organitzar, si les autoritats 

sanitàries ho autoritzen, un campus d'es-

tiu a partir de l'agost.  jlrb 
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10% DE DESCUENTO 

EN REPARACIONES 

HASTA EL 31 DE MARZO

Robert Cuesta, a 
l'Europeu 2020 
amb Espanya

MONTORNÈS. Robert Cuesta, pre-

parador físic i un dels tècnics de 

la selecció espanyola d'handbol 

femení, estarà a l'Europeu 2020. 

La federació ha suspès les quatre 

rondes que quedaven de clas-

sificació per a l'EHF Euro 2020 

femení, que s'establirà segons el 

rànquing actual. Així, la selecció 

estatal de les Guerreras s'ha clas-

sificat directament i serà al Cam-

pionat d'Europa 2020. 

D'altra banda, el comitè execu-

tiu continental també ha anunciat 

que suspèn la Challenge Cup, de 

manera que estronca la trajectòria 

europea del KH-7 BM Granollers, 

que entrena el montornesenc. Fi-

nalment, doncs, la idea inicial de 

concentrar semifinals i finals en 

una única seu a finals de juny s'ha 

descartat. De fet, el mateix entre-

nador alertava en aquest diari  de 

la necessitat que les jugadores 

iniciessin entrenaments, com a 

mínim, tres setmanes abans d'un 

primer partit per evitar el risc de 

lesions. 

HANDBOL

BAIX VALLÈS. La 100a edició de la 

Volta Ciclista a Catalunya, amb 

una etapa prevista pel Baix Vallès, 

es disputarà finalment la darrera 

setmana del mes de març de 2021. 

Després d’avaluar com ha quedat 

el calendari ciclista a causa de la 

pandèmia de la Covid-19, la Volta 

del centenari no tindrà lloc aquest 

any 2020 per tal d’afrontar-la amb 

les màximes garanties el 2021. 

“El calendari ciclista que ha 

fet oficial la UCI ha quedat re-

duït a pràcticament tres mesos, 

i el que tenim clar és que volem 

celebrar una 100a edició amb 

les màximes garanties i amb les 

millors figures mundials”, ha 

comentat el director general de la 

Volta, Rubèn Peris.

La Volta Ciclista a Catalunya 

havia de passar pel Baix Vallès a 

la sisena etapa i havia previst un 

esprint intermedi a la recta del 

Circuit de Barcelona-Catalunya, a 

Montmeló. L'etapa s'havia d'ha-

ver  celebrat el passat dissabte 28 

de març amb sortida a la ciutat de  

Tarragona i amb final de recorre-

gut a Mataró.  

CICLISME LA RONDA TÉ UNA ETAPA QUE PASSA PEL BAIX VALLÈS

La Volta Ciclista, ajornada 
fins al març del 2021

VC

PILOT Una imatge del gran pilot ciclista de la ronda catalana del 2019

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya ha comunicat que 

les 24 Hores de Catalunya de Mo-

tociclisme, previstes aquesta tem-

porada pels dies 3, 4 i 5 de juliol 

al Circuit, queden cancel·lades 

davant la situació d’incertesa ge-

nerada per la Covid-19.

A les portes de l’obertura del 

període d’inscripcions, el Circuit 

de Barcelona-Catalunya ha fet 

oficial l’anul·lació davant la im-

possibilitat d’avalar que la prova 

es desenvolupi amb les màximes 

garanties de seguretat. No obstant 

això, el Circuit, conjuntament amb 

la Federació Catalana de Motoci-

clisme i la Secretaria General de 

l’Esport i de l’Activitat Física, ja 

està estudiant un nou format de 

prova de resistència més reduït 

i englobat en algun dels mítings 

que estan programats pel segon 

semestre de l’any.

Joan Fontserè, director general 

del Circuit, destaca que “ens hem 

vist obligats a prendre aquesta 

dolorosa decisió amb suficient 

temps per a no perjudicar els 

equips i pilots, que es preparen 

MOTOR LA COMPETICIÓ ESTAVA PREVISTA DEL 3 AL 5 DE JULIOL

Cancel·lades les 24H de 
Motociclisme al Circuit

CirCuit

AL CIRCUIT Un dels moments de l'edició de la temporada 2019

Fórmula 1

El Campionat del Món de la Fórmula 

1 té nou calendari per aquest any. El 

CEO, Chase Carey, va confirmar dilluns 

que la Fórmula 1 preveu començar el 

nou calendari el cap de setmana del 

3 al 5 de juliol, sense públic i havent 

completat entre 15 i 18 curses fins al 

desembre. Tot i això, encara no hi ha 

cap cursa confirmada.

NOU CALENDARI A 
PARTIR DEL JULIOL

per les 24 Hores amb mesos 

d’antelació. Malgrat la compli-

cada conjuntura que estem vi-

vint, volem que l’esperit de la 

resistència motociclista conti-

nuï present aquesta temporada 

i estem valorant un nou format 

de cursa més reduït". 

El Circuit tornarà a incorporar 

les 24 Hores de Catalunya de Mo-

tociclisme al calendari de la tem-

porada 2021. 

MOLLET. El Critèrium Ciclista del 

Vallès, que organitza el Translu-

ján-Club Ciclista Mollet, compleix 

aquest any 40 anys i té com a re-

compensa celebrar el Campionat 

de Catalunya de ciclisme en ruta, 

previst pel 18 i 19 de juliol. Tot 

i això, davant la situació global, 

El Critèrium, a l'espera
el club està a l'espera perquè la 

Federació Catalana de Ciclisme 

ha suspès totes les activitats fins 

al 10 de maig. "No sabem si es 

podrà fer. Estem tots esperant 

i acabarem de decidir", admet 

el coordinador del CC Mollet, Ga-

briel Vela.  

LA PROVA ESTÀ PREVISTA AL CALENDARI PEL 18 I 19 DE JULIOL

arxiu

ROBERT CUESTA
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Rentar el cotxe amb 

només un got d'aigua
En aquests temps, l'aigua és cada ve-

gada més escassa en moltes parts del 

món i rentar el cotxe de la manera 

tradicional és un veritable malbarata-

ment. No obstant això, aquells que vo-

len mantenir net el cotxe, ja tenen al-

tres alternatives, com la neteja en sec. 

El truc de rentar en sec, va ser conce-

but per taxistes a Califòrnia. A causa 

de les grans sequeres i la despesa que 

suposava portar-los a un autorentat 

pel seu alt cost en haver de rentar-los 

gairebé diàriament, es van veure for-

çats a provar altres solucions, fins que 

van trobar i van perfeccionar aquest 

mètode de rentada ecològica de vehi-

cles. 

En rentar el cotxe d'aquesta mane-

ra, s'aconsegueix un bon resultat amb 

tan sols 400 ml d'aigua  i tan sols es 

necessita 20 ml de xampú per a auto-

mòbils biodegradable, draps de mi-

crofibra i un polvoritzador. 

El primer és estacionar el vehicle a 

l'ombra per a evitar perdre aigua per 

evaporació. El xampú es dilueix amb 

l'aigua i es polvoritza en cada part del 

cotxe, incloent la carrosseria, vidre i 

rodes. Repassem amb un drap de mi-

crofibra humitejat amb una mica de 

líquid i immediatament després, s'as-

seca amb un altre drap. En 30 minuts, 

el cotxe queda com a nou. 

Aquesta iniciativa cerca conscienci-

A tots ens agrada que la carrosseria del 

nostre cotxe brilli com el primer dia. No 

obstant això, aquest aspecte de nou no 

dura per sempre, per la qual cosa la so-

lució és encerar-lo. Abans de començar, 

convé seguir uns passos previs. El pri-

mer és rentar a fons amb sabó específic 

per a vehicles. No poden quedar res-

tes de sorra, mosquits, resina o femta 

d'ocells. Si hi ha restes que no surten 

amb l'aigua a pressió, tracta'ls amb 

una esponja suau fins a eliminar-los 

per complet. Després, aclareix bé amb 

aigua freda perquè no quedi sabó o 

brutícia en la carrosseria. En assecar, 

usa draps de microfibra que no deixin 

pelusses. 

Tant la rentada com l'encerat, realit-

za'l en un lloc clar, però a l'ombra, per-

què la cera seca molt ràpid i si no es re-

tira en el seu moment, el resultat no és 

eficaç. Encera peça a peça, amb suavitat 

i amb moviments circulars. Les peces 

més grans, com el capó o el sostre, és 

millor fer primer una meitat i després 

l'altra. Així donarà més temps per a 

aplicar correctament el producte. No 

utilitzis molta quantitat, ja que la cera 

dóna molt de si. 

Les peces que no hagin de rebre trac-

tament com a fars, pilots, intermitents 

de les aletes davanteres, gomes de les 

finestretes o algunes motllures, co-

breix-les abans amb cinta de carrosser.  

amic - actualidad motor

Com encerar 

el vehicle

ar entorn d'un tema que afecta a tota 

la societat, com és el de no malgastar 

aquest preuat recurs natural, com és 

l'aigua.  amic - Ecocasas.com
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CULTURA
Deu anys de la Biblio@teneuUna rosa a cada llar de Martorelles per Sant Jordi
La biblioteca de Sant Fost (Biblio@teneu) 

va celebrar divendres 24 d'abril el desè 

aniversari de la seva inauguració i del seu trasllat definitiu de l'actual sala de plens a la planta baixa de l'Ateneu.
La brigada municipal i els regidors de l'Ajuntament de Martorelles –tant de govern com d'oposició– van repartir el passat dijous 23 d'abril una rosa per cada domicili del municipi, per celebrar aquesta Diada de Sant Jordi atípica a conseqüència del confinament pel coronavirus. En total, van repartir unes 2.000 roses durant el matí.

MONTORNÈS.  L’Arxiu Municipal de Montornès i el Servei de Patrimoni proposen una visita virtual a través d’imatges del Castell de Sant Mi-quel per conèixer les darreres ac-tuacions que s’hi han dut a terme.Enguany, la celebració del Dia In-ternacional dels Monuments i Llocs històrics (18 d'abril) no s'ha pogut celebrar com habitualment, fent visites presencials, però els Ajunta-ments de Montornès i Vallromanes –municipis que comparteixen el Castell de Sant Miquel– han decidit adaptar la jornada amb aquesta ce-lebració virtual.La visita està formada per 24 imatges –penjades als webs dels dos consistoris–, que mostren com 

s’ha dut a terme la campanya inicial de la primera fase del Pla director de recuperació i posada en valor d’aquest monument. En aquesta primera actuació s’ha treballat en l’excavació i consolidació de l’ele-ment més visible i simbòlic del castell: la torre Mestre o de l’Ho-menatge. El primer pas ha estat la 
desbrossada vegetal sobre l’àrea on s’havia projectat la campanya.Després s’han dut a terme els treballs d’excavació arqueològica del subsòl de l’interior de la torre i del perímetre extern, així com la restauració i consolidació d’aque-lles restes arquitectòniques que ho han necessitat, especialment el co-

ronament de la torre i un àmbit de 

pedra reblert pel seu propi ender-roc, situat a l’oest de la torre.S’ha consolidat també l’accés ori-ginal a la torre que era una porta situada a la primera planta i que es troba actualment seccionada. A la base de la torre han aparegut també restes i estructures inèdites 
de l’àmbit situat al vessant oest de la mateixa, delimitat per la pròpia muralla del castell. Paral·lelament s’han efectuat actuacions per nete-jar pintades lamentables que hi ha-via en el parament de la torre, tant a l’interior com a l’exterior.A mitjans del mes de març, va concloure aquesta primera gran intervenció sobre el monument. Les tasques arqueològiques van 

començar el 14 d’octubre de 2019 i aquest treball precedirà l’estudi exhaustiu del material arqueològic 
–sobretot d’origen ceràmic– i de 

totes les dades recollides durant les excavacions.Aquestes actuacions van a càrrec dels dos ajuntaments, així com del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la Ge-neralitat de Catalunya. 

ARQUEOLOGIA  24 IMATGES FORMEN AQUESTA MOSTRA AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DELS MONUMENTS I LLOCS HISTÒRICS

OCI  ENTRENAMENT D'ARES ARENA ELS DILLUNS I DIMECRES

L'Ajuntament de Sant 
Fost organitza activitats 
adreçades als joves
SANT FOST. Dissabte va arrencar el programa d'activitats organit-zat per l'Ajuntament de Sant Fost adreçat als joves. La primera acti-vitat va ser la Silent Party del sant-fostenc dj Kuks. Una festa musical silenciosa per gaudir en directe des de casa amb els auriculars posats. L'endemà a la tarda, a més, va tenir lloc una escape room estel·lar.Aquesta festa silenciosa i l'esca-pe room són només alguna de les propostes del programa d'activi-tats d'entreteniment que l'Ajunta-ment ha preparat per distreure als joves durant el confinament. En to-

tal, s'ha previst una desena d'acti-vitats molt variades i totes en línia.Una altra activitat, per exemple, 
són les sessions d'entrenament físic dirigides per Cristian Jodar (dilluns i dimecres de 17 h a 18 h) i que es poden seguir en directe des del perfil d'Instagram @aresarena.L'Ajuntament també ha obert una bústia de suggeriments a l'adreça de correu electrònic aespinola@santfost.cat perquè qualsevol jove de Sant Fost pugui enviar-hi idees i propostes de tallers i activitats que es puguin realitzar durant aquests dies de confinament. 

Visita virtual a la primera fase de 
les obres del Castell de Sant Miquel

aj. montornès

EN OBRES  Actuant al coronament i al parament interior de la torre

aj. montornès

LA TORRE  Després d'haver excavat l’entorn que dona al pati d’armes.

PROMOCIÓ LOCAL

L'Ajuntament
de Parets crea
la Borsa de l'Art
i la Cultura local
PARETS. "Si ets de Parets i es-

tàs vinculat/da a la cultura, en 

qualsevol dels seus àmbits, ins-

criu-t'hi perquè en siguem co-

neixedors, et tinguem present 

i et puguem fer partícip de la 

vida cultural del municipi". Amb aquest missatge, l'Ajuntament de Parets ha començat a promocionar la recentment creada Borsa de l’Art i la Cultura a Parets.La regidora de Cultura, Kènia Do-mènech, apunta que l'objectiu és que l'Ajuntament disposi d'un ca-tàleg d'artistes locals per promoci-onar-los i per poder-los contractar per a les activitats que s'organitzin al poble. A la festa major d'hivern, la regidoria de Cultura ja va apostar pels grups de música locals i Domè-nech assegura que, si finalment es pot celebrar, "a la festa major d'es-

tiu també hi haurà algun grup de 

Parets". D'altra banda, Domènech creu que seria positiu que aquesta iniciativa no fos únicament de Pa-rets. "Si tots els ajuntaments del 

Vallès Oriental ho fessin, podrí-

em compartir els nostres catà-

legs locals per promocionar tam-

bé la cultura de la comarca". 

dissabte 2

diumenge 3

divendres 1

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

La combinació d'un vent aponentat junt amb l’en-

trada d’una massa d’aire més càlida provocarà una pujada de temperatura considerable.L’anticicló es referma a la península, mentre la calor persistirà, amb un 
altre dia de núvols alts i prims.La temperatura continu-arà pujant un xic més, amb un dia també amb núvols alts, però més serè a la tarda.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 23 22ºC 13ºC 21ºC - 23 km/h SSW

DIVENDRES, 24 22ºC 13ºC 21ºC - 27 km/h SSW

DISSABTE, 25 21ºC 10ºC 21ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 26 22ºC 11ºC 18ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 27 21ºC 12ºC 20ºC - 37 km/h WSW

DIMARTS, 28 23ºC 12ºC 22ºC 0,4 39 km/h W

DIMECRES, 29 - 11ºC - - -

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

nominat als Premios Fugaz

CINEMA ESTAN SELECCIONATS ELS 50 MILLORS CURTMETRATGES DE L'ESTAT

SANT FOST. El curtmetratge de terror A little 

taste, dirigit pel santfostenc Víctor Català, 

ha estat nominat als Premios Fugaz, que 

selecciona els 50 millors curts de l'estat de 

l'any. "Una nena fuig desorientada pel 

bosc, alguna cosa sembla que l'estigui 

perseguint de manera amenaçadora, i 

en arribar a una petita esplanada es tro-

ba amb una altra nena jugant sola en un 

balancí". Així situa Català la trama d'aquest 

film que també ha estat seleccionat en di-

versos festivals internacionals com el Bifan 

(Corea del Sud), Fantaspoa (Brasil), BIFFF 

(Brussel·les), Trieste (Itàlia), Hard:Line 

(Alemanya), PIFFF (París), MotelX (Por-

tugal), Grossmann (Eslovenia), Imagine 

(Amsterdam) o Mórbido (Mèxic), entre 

d’altres. A nivell nacional també comp-

ta amb nominacions al Festival de Sitges, 

Mecal, Filmets Badalona, Terror Molins i 

Nocturna Madrid. I al Vallès ha participat 

al Fantasmoll (Mollet) i al Fantàstik Grano-

llers. Amb l'èxit que està tenint el curt, "la 

intenció és fer una mini sèrie a partir 

d'aquest curtmetratge", explica el sant-

fostenc, qui avança que ja està parlant amb 

productores.

Pel que fa a la trajectòria de Català, es va 

graduar com a Director de Fotografia a l'ES-

CAC l’any 2013, ha dirigit i desenvolupat els 

projectes de ficció Sympathy for killers i We 

are brutal, entre d'altres, i actualment exer-

ceix de realitzador i director de fotografia 

freelance en multitud d'espots publicitaris, 

videoclips, documentals i ficció entre Bar-

celona i Madrid. A més, ha rodat recentment 

la seva primera pel·lícula com a director de 

fotografia. Es tracta de Los Visitados, una 

coproducció mexicana-espanyola.   s.c.

v.c.

VÍCTOR CATALÀ

Autoconeixement per ser pare/mare
Actualment, fins i tot la neurofisiologia 

té clar que les memòries emocionals del 

nostre arbre genealògic són amb nosaltres 

condicionant allò que pensem, sentim i 

fem, inclosa la nostra tasca com a pares.

La psicoterapeuta Isabelle Filliozat, en el 

seu llibre Los padres perfectos no existen. 

Educar a nuestros hijos sin culpabilidad, 

parla de la necessitat de què els pares i les 

mares acceptin la força condicionadora del 

passat per ser un tipus de progenitor con-

cret. De fet, explicita la conveniència de què 

tothom faci teràpia per reprogramar les 

memòries emocionals del passat i així po-

der educar des de la llibertat de triar posi-

tivament.

A través de la introspecció, la meditació, 

el pensament positiu i la teràpia podem 

alliberar-nos emocionalment i, com a con-

seqüència, assegurar-nos que els nostres 

fills no heretin càrregues emocionals.

Dins la meva consulta utilitzo els trac-

taments següents: Flors de Bach, que per-

meten connectar amb l'autèntica essència 

interior; psicoespinoanalogia, tècnica re-

gressiva de desbloqueig del passat i EFT, 

que també és un recurs per deixar marxar 

emocions negatives i limitadores. 

Proposo la lectura d'una entrevista feta a 

Isabelle Filliozat, on parla de la culpabilitat 

que acompanya a molts pares i de com es 

pot transmetre aquesta emoció als fills. Tot 

seguit, destaco algunes de les seves idees.

–"La perfecció no existeix, no només és 

un mite, sinó que és un concepte perillós. 

Quan un es qüestiona si és un bon pare o 

una bona mare, s'està analitzant a sí ma-

teix, quan en realitat el que hauria d'inter-

rogar-se serien les necessitats del seu fill i 

com satisfer-les".

–"Els patiments ressentits pels nostres 

avis i besavis es van marcar als seus gens, 

que nosaltres vam heretar. O sigui que l'in-

fant porta sobre si mateix tot l'arbre genealò-

gic de la seva família i està habitat per la his-

tòria inconscient de diverses generacions".

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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