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BAIX VALLÈS.  L'entrada  a  la  fase  
1  ha  propiciat  un  augment  evi-
dent  de  la  mobilitat  als  munici-
pis.  La  possibilitat  de trobades 
fins a un màxim de 10 persones,  
la  reobertura  de  terrasses, 
l'obertura de botigues –ja per-
mesa  la  setmana  passada  a  la  
fase  0,5– i els desplaçaments dins 
d'una mateixa   regió   sanitària   
han   comportat  noves  imatges  
de  vitalitat  als  carrers.  Les  limi-
tacions,  però,  d'aforament a les 
terrasses de bars ha fet, però, que 
la majoria dels ajuntaments  del 
Baix Vallès hagin  flexibilitzat la 
normativa d'ocupació  de  via  pú-
blica  per  ajudar a la recuperació 
dels negocis que han estat mesos 
tancats.

No seria el cas, però, de l'Ajun-
tament de Mollet, que segons 
alguns dels restauradors consul-
tats, de moment no permet que 
s'ampliïn aquests espais per po-
der incrementar les taules man-
tenint les distàncies de seguretat. 
Una qüestió que aquest periòdic 
ha consultat a l'Ajuntament però 
que, al tancament d'aquesta edi-
ció, encara no havia respost.

Dilluns, un lloc emblemàtic com 
la plaça Prat de la Riba, on con-
viuen diversos establiments de 
restauració, reflectia l'increment 
d'activitat. Per garantir les mesu-
res de seguretat establertes, els 
establiments han hagut de treure 

només la meitat de les taules. Des-
prés de dos mesos sense poder 
oferir els seus serveis, els bars de 
Prat de la Riba reclamen a l'Ajun-
tament de Mollet poder ampliar 
l'espai de les seves terrasses men-
tre durin les restriccions d'afora-
ment, per poder col·locar totes o 
la majoria de les taules que habi-
tualment hi treien.

És el cas del Forn Orriols. La 
propietària, Irene Roche, explica: 
"He demanat a l'Ajuntament 

l'ampliació de la terrassa, però 

ara per ara m'han dit que no, 

que hem de fer només amb el 

tros que teníem habilitat i man-

tenint les distàncies".
El Forn Orriols ha estat obert 

durant les setmanes del confi-
nament només com a forn de 
pa, tenint inhabilitades les dues 
sales interiors i la terrassa. Ara, 
amplien lleugerament els serveis 
amb la fase 1 i també poden oferir 
el 50% de la terrassa. Tot plegat 
"repercuteix molt en el negoci", 
lamenta Roche.

A Cal Marfà també troben im-
prescindible que es puguin ampli-
ar les terrasses. "Ho vam dema-

nar per escrit i de moment no 

tenim resposta", diu Mònica San-
tiago, propietària del restaurant. 
Santiago apunta que "durant tot 

el dia –dilluns– hi ha hagut mol-

ta gent, al migdia ha baixat una 

miqueta la feina, però al matí i a 

Les terrasses reobren a Montornès a 
mig gas i amb distàncies de seguretat
La resta de municipis del Baix Vallès, excepte 

Mollet, també han permès increment d'espai 

perquè els bars puguin col·locar més taules

marc muñarch

A LA FRESCA  Molts montornesencs han aprofitat aquests dies per retrobar-se a les terrasses

la tarda han estat totes les tau-

les plenes", i hi afegeix: "La gent 

tenia moltes ganes d'anar al car-

rer, de veure's amb els amics i el 

temps acompanya molt. I com 

que els nens no tenen cole, no 

hem parat. Així que la benvingu-

da ha sigut molt molt bona". Tan-
mateix, lamenta que, amb la meitat 
de taules disponibles, "falten llocs 

per seure".
En el mateix sentit s'expressa 

Carlos, cambrer de La Bodegueta, 
local de restauració també de la 
plaça Prat de la Riba: "Tenim el 

mateix espai de terrassa, però 

menys taules, per respectar les 

distàncies. Així que seria con-

venient que l'Ajuntament per-

metés l'ampliació de l'espai".
El Carlos també valora molt 

positivament el primer dia de la 
reobertura i afirma que "la ciu-

tadania té una animositat molt 

positiva, tenen moltes ganes 

d'estar al carrer i intentant tor-

nar a la normalitat".
A banda de la reducció d'afo-

rament, una altra de les novetats 
als bars és la desinfecció constant. 
"Desinfectem les taules a cada 

client que seu. De fet, ja hi ha 

clients que esperen la desinfec-

ció abans de seure-hi", explica 
Mònica Santiago, de Cal Marfà.

Per la seva part, durant el pri-
mer dia de la fase 1, la Plataforma 
en Defensa de la Sanitat Públi-

ca del Baix Vallès rebia diverses 
queixes d'incompliments de les 
normatives actuals. Concreta-
ment, apuntaven que no s'estaven 
complint les normatives ni el per-
centatge de taules i persones a les 
terrasses. També afirmaven haver 
localitzat clients incomplint l'ús 
de les mascaretes i les mesures de 
neteja. Sobre el control que des de 
l'Ajuntament s'està fent del com-
pliment de les normatives a les 
terrasses, el Consistori tampoc ha 
donat resposta.

Més espai a altres municipis
A Sant Fost i Martorelles els ajunta-
ments han optat per permetre les 
ampliacions de les terrasses que ho 

L'Ajuntament molletà suspèn la festa major 
i els grans esdeveniments fins a final d'any
MOLLET. Finalment, la ciutat de 
Mollet no tindrà festa major. 
Aquest dijous, el consistori infor-
mava que s' ha decidit anul·lar els 
grans esdeveniments de la ciutat previstos fins a finals d’any entre 
els quals destaca la festa major 
d'estiu, prevista per a l'agost.

La resta d'activitats afectades són, entre d’altres, la revetlla de 
Sant Joan, la Mostra Internacional de Titelles (que s’havia ajornat al mes de juliol), la Fira d’Artesans i 

el Festival de Música Sona Mollet.Davant la situació d’excepciona-litat que es viu i d’acord amb les 
mesures de seguretat establertes 
per les autoritats sanitàries i "el 

distanciament social que segu-

rament es mantindrà durant els 

pròxims mesos, l’Ajuntament de 

Mollet, entitats i associacions 

de la ciutat han coincidit que 

el més prudent és suspendre 

els grans esdeveniments cultu-

rals en què, tradicionalment, 

s’aplega un nombre important 

de gent, per tal de preservar la 

salut pública", apunten des del 
consistori.Malgrat tot, i d’acord amb les 

entitats i associacions, s’està tre-
ballant en propostes alternatives 
en línia i telemàtiques adaptades 
a les condicions i limitacions que 
imposa la pandèmia de la Co-
vid-19.
L'Ajuntament també ha avançat que part dels recursos que s’ha-
vien de dedicar a aquestes acti-vitats s’incorporaran a partides 
relacionades amb benestar social 
per combatre la pandèmia i els 
seus efectes econòmics. i

La Fira d'Artesans i la Mostra

Internacional de Titelles, que

 s'havia traslladat al juliol,

també quedaran suspeses 

BAIX VALLÈS. El Departament de 
Justícia ha establert torns de matí 
i tarda a 200 jutats catalans, entre 
els quals el de Mollet, per garantir 
les distàncies de seguretat de dos 
metres entre treballadors i evitar 
la propagació de la COVID-19. Com 
a norma general, al matí treballarà 
entre el 70% i el 80% del personal; 
i a la tarda, entre el 20% i el 30%. 
És una mesura sanitària que ha 
començat a aplicar-se aquest 26 de maig, arran de l’entrada en vi-
gor de la fase 2 de la desescalada a l’Administració de justícia.

El jutjats faran 
horari de tarda per 
garantir distàncies
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FES 

LA TEVA 

RESERVA!

Mollet reobre alguns parcs i 
serveis amb l'entrada a la fase 1

Petició a Madrid

El Departament de Salut demanarà al 

Ministeri de Sanitat que unifiqui les re-

gions sanitàries corresponents a Barce-

lona, l'àrea metropolitana nord i la sud a 

partir de dilluns vinent, 1 de juny, després 

que el Procicat aprovés dilluns a la tarda 

la proposta en considerar que tenen una 

evolució epidemiològica semblant. Si el 

govern espanyol accepta la proposta les 

tres àrees esdevindran una de sola i, per 

tant, serà permesa la mobilitat entre tots 

els municipis que les conformen. Des del 

Govern indiquen que, a més, aquesta 

circumstància també serviria per “es-

ponjar” l’alta densitat de Barcelona.

SALUT VOL UNIFICAR 

LES REGIONS DE BCN I 

LES METROPOLITANES

MOLLET. Amb l'entrada de Mollet a la fase 1 del descon�inament, el consistori es prepara per obrir al públic els espais i equipaments del municipi, garantint les mesu-res de seguretat. De fet, aquest dilluns ja s'ha reobert la pista mu-nicipal d'atletisme, la qual es pot utilitzar fent una reserva d'hora prèviament. També s'ha posat en marxa l'atenció presencial amb cita prèvia de l'O�icina d'Ajudes Covid-19 al Centre Cultural la Ma-rineta.A partir de l'1 de juny serà el torn dels parcs de Can Mulà i de la Plana Lledó, els quals es preveu que estiguin oberts de 9 h a 21 h, de dilluns a diumenge. També es 

podrà accedir, en aquest horari, al Cementiri.Coincidint amb la reobertura del parc de Can Mulà, la Bibliote-ca Can Mulà tornarà a obrir el dia 1 de juny i ho farà els matins de dimecres, de 10 h a 13.45 h i les tardes de dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 16 h a 20.30 h.Els usuaris podran agafar docu-ments en préstec i retornar-los, però no podran accedir a la col·lecció, per la qual cosa es reco-mana que demanin abans dels do-cuments per correu electrònic o per telèfon. En aquesta fase no es tindrà accés a la col·lecció general de documents ni utilitzar la biblio-teca per a consulta ni per a estudi. 

La sala infantil romandrà tancada al públic. Tampoc es podran utilit-zar els ordinadors públics ni s’ofe-rirà el préstec interbibliotecari.Serveis amb cita prèvia a partir de l'1 de junyTambé es posarà en marxa a partir de l'1 de juny el servei mu-nicipal d’inserció laboral, situat a EMFO, i el servei municipal d'em-presa i emprenedoria, situat al Mollet Hub. En ambdós casos, es faran atencions presencials amb cita prèvia.Mentre que el Museu Municipal Joan Abelló reobrirà al públic la setmana vinent en horari habi-tual. El primer dia d’obertura serà el dijous 4 de juny. ❉

BAIX VALLÈS. L A partir del dilluns, 1 de juny, la xarxa de deixalleries �ixes i mòbils del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental reobrirà amb els hora-ris normals. Els horaris seran: els dilluns només obriran les de Gra-nollers Nord i Mollet del Vallès de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h. La resta obriran els dimarts, de 16 h a 19 h; de dimecres a diven-dres, de 9.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h, els dissabtes de 9 h a 15 h i els diumenges de 9 h a 14.30hEls horaris d'estiu, que es fa-ran durant els mesos de juliol i agost, seran: dilluns, quan només dimarts, de 16 h a 19 h, i de di-mecres a diumenge, de 8 h a 14 h. La deixalleria de Granollers Sud 

romandrà tancada durant el mes d'agostL'ens gestor dels residus dema-na als usuaris que respectin les mesures de seguretat com l’ús de guants i mascaretes, la distància de seguretat i l’aforament màxim de persones que permet cada deixalleria, que estarà limitat i controlat, tant l’accés dels usuaris com dels transportistes que vul-guin accedir-hi. Tots ells, a més, ho faran individualment seguint les indicacions de l’operari, i en cas que es formin cues, no es podrà sortir dels vehicles particulars. El consorci d'àmbit comarcal re-corda que no s’acceptaran residus barrejats o que s’hagin de desba-llestar. ❉

Les deixalleries tornen 
a obrir en horari normal

sergio carrillo

RETROBAMENTS  Amics i familiars a les terrasses paretanes

han demanat. A Sant Fost, hi ha 20 bars i restaurants, 17 amb terras-ses i totes estan obertes. Pel que fa a Martorelles, quatre bars han de-manat ampliació, però el Consisto-ri preveu que demanin augmentar l'espai més establiments.En el cas de Parets, el consistori també vol estudiar la possibilitat de facilitar la instal·lació de ter-rasses als bars i restaurants que no en disposin i d'ampliar-ne les ja existents per complir amb la normativa de distanciament i les mesures d'higiene dictades per les autoritats sanitàries. En ambdós casos, des del Consistori paretà expliquen que les sol·licituds s'es-tudiaran de manera individual per trobar la millor solució per a cada establiment, sempre que sigui pos-sible, en funció de l'espai disponi-ble i sense perjudici dels vianants.A Montornès i Montmeló tam-bé s'ha treballat cas per cas per permetre l'ampliació de taules. A Montornès, algunes de les terras-ses han obert i altres preparen el retorn per als propers dies. L'Ajun-tament va enllestir la setmana passada la senyalització de les ter-rasses dels bars i els establiments de restauració, adaptant-les en grandària perquè poguessin obrir respectant les restriccions i amb un número de taules suficient.

En la major part dels casos s'ha possibilitat l'ampliació de la su-perfície senyalitzada, atenent les característiques de cada ubicació i el compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat. Entre els condicionants per am-pliar espais també hi havia el de garantir la mobilitat dels vianants i evitar la invasió de la calçada. ❉ 

BAIX VALLÈS. Des de dilluns, els trens de Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat i metro han incre-mentat les seves freqüències. Els serveis s'han incrementat fins al 80%, i a les hores punta arriben al 95% en trens de Renfe Roda-lies i metro, i fins al 100% en els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al trànsit per per ca-rreteres, a l'àrea metropolitana de Barcelona, durant tot el dimecres 27 de maig, tant d'entrada com de sortida, van circular un total de 588.566 vehicles, una xifra que suposa un descens del 36% res-pecte un dimecres normal, segons dades de Trànsit.

Augmenten les 

freqüències de 

pas dels trens de 

Rodalies
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MOLLET.  L’Hospital de Mollet s'ha 
mantingut tota la setmana lliure 
de casos de Covid19, i malgrat 
l’alta taxa d’atac que ha registrat 
el territori del Baix Vallès, no hi 
ha hagut cap nou ingrés en els úl-
tims deu dies. Les altes acumula-
des sumen quasi 500 persones i, 
en relació a la setmana passada hi 
ha hagut dues defuncions. Malgrat 
això, el centre ha anunciat que es 
mantindrà una àrea d’hospitalit-

zació preparada i aïllada en cas 
que hi hagi nous ingressos en les 
properes setmanes. A més, tots els 
professionals en aïllament degut 
a un procés de Covid-19 ja s'han 
reincorporat.

L’activitat de consultes externes, 
ja siguin per telèfon o presencial, i 
el nombre de cirurgies i exploraci-
ons programades segueix augmen-
tant en el progressiu retorn a la 
normalitat. Concretament, l’última 

L'Hospital recupera 
l'atenció als parts i 
el 80% d'activitat
quirúrgica 

Els nadons tornen a néixer a Mollet

La Jade ha estat el primer nadó nascut un cop el centre ha recuperat 

l'tenció als parts. Va néixer dimarts a les 19.30h amb un pes de 3,60kg i és 

la  primera filla del Joel i la Jessica, una parella de la Llagosta. Amb tot, el 

centre ja va haver d'atendre un part el passat dia 10 de maig. Un cas que, 

segons la FSM, va arribar a l'Hospital "en fase molt avançada del treball de 

part i no va haver temps per derivar", diuen. Es va atendre el part i un cop 

mare i nadó es van estabilitzar es van derivar al centre de referència.

fsm

setmana ja es va realitzar el 60% 
del volum normal d’activitat en 
consultes externes i quasi el 80% 
del volum habitual en cirurgia. 

Durant aquest període s’han pro-
duït també alguns canvis destinats 
, segons la Fundació Sanitària Mo-
llet, a millorar l’atenció als pacients. 
Les consultes externes, la cirurgia i 
l’hospital de dia oftalmològic, maxi-
l·lofacial i del dolor es traslladen al 
nou espai de l’FSM al carrer Vallès, 
situat a l’edifici de l’Hospital Socio-
sanitari de Mollet i al que es pot ac-
cedir pel carrer Vallès número 29, 
entre el carrer Sant Llorenç i el car-
rer Gaietà Vínzia. Aquest nou dispo-
sitiu  "permetrà esponjar l’espai 

de consultes externes, de l’hospi-

tal de dia i del bloc quirúrgic de 

l’Hospital de Mollet", apunten des 
de la FSM. "Aquesta mesura tam-

bé serà positiva en la situació ac-

tual ja que ajudarà a garantir les 

distàncies de seguretat entre pa-

cients", conclouen.
Una altra de les novetats 

d'aquesta setmana ha estat la re-
cuperació de l'atenció als parts i 
les urgències d'Obstetrícia, que 
des de dilluns es tornen a fer a 
Mollet. L’activitat del part, que 
es va derivar a les instal·lacions 
de Mútua Granollers el passat 1 

La xarxa de voluntariat de cosidors i cosidores coordinada per l'Ajuntament de 

Mollet començarà a elaborar bates que es destinaran a centres sanitaris a través 

de l'empresa Robin Hat. Un cop s’ha recollit la darrera remesa de mascaretes 

realitzada pel voluntariat, qui ha realitzat més de 3.500 mascaretes. Durant les 

setmanes d’emergència sanitària la Xarxa de voluntariat ha registrat 189 voluntaris i 

voluntàries, 41 dels quals, voluntariat cosidor. En aquests moments, amb l’inici de la 

desescalada, la xarxa té registrats 167 voluntaris i voluntàries. Entre les feines més 

destacades hi ha la d'ajudar a fer la compra d’aliments o medicaments a persones 

especialment sensibles i també, la confecció de mascaretes.

Bates per als centres sanitaris

Tendència a la baixa

L'Hospital de Granollers manté una 

bona tendència pel que fa a l'afectació 

de la Covid-19, tot i que encara ha tin-

gut algun ingrés i en la darrera setma-

na ha patit la defunció de dos malalts. 

Amb tot, segons fonts del centre, les 

dades no mostren cap repunt i fan al-

birar el final d'aquest brot pandèmic.

Dimecres al matí, l'Hospital tenia 19 

persones ingressades que han donat 

positiu en coronavirus, la majoria de 

les quals ja duen dies al centre sani-

tari. Només dues són un nou ingrés i, 

des de dissabte, no se n'ha produït 

cap de nou. La constant disminució del 

nombre de casos positius ha propiciat 

que l'Hospital General de Granollers 

hagi recuperat la pràctica totalitat de 

la seva activitat assistencial i quirúr-

gica prèvia a la pandèmia. Ara ja estan 

tots els quiròfans operatius per anar 

reprenent les operacions. Pel que fa a 

l'activitat ambulatòria presencial, ha 

augmentat en la darrera setmana a un 

50%, i les proves diagnòstiques i els 

gabinets d'exploració estan en plena 

disponibilitat i es va reprenent l'acti-

vitat sempre que es permeti mantenir 

les mesures de seguretat i preventives.

19 INGRESSATS 
I DUES DEFUNCIONS 
A GRANOLLERS

d'abril, s’inicia juntament amb la 
Fase 1 del territori, "en un entorn 

sectoritzat i acollidor per tal de 

mantenir la seguretat i la como-

ditat de la dona i el nadó", apun-
ten des de l'Hospital. Es permetrà 
l’accés d’un acompanyant durant 
tot el procés de part, a qui, junta-
ment amb la mare, se li realitzarà 
un control de símptomes abans 
d'accedir a l'Hospital. El centre 
ha aprofitat aquest període sense 
activitat en aquesta àrea per actu-
alitzar la planta d'hospitalització 
de la maternitat, on s’ha creat una 
Sala de Lactància per a professio-
nals i usuaris, un nou espai ubicat 
a la zona de neonatologia. Així ma-
teix, l’Àrea d’Atenció a la Dona de 
la Fundació Sanitària Mollet (FSM) 
ha finalitzat la humanització de les 
seves sales de part. 
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Descobrir el riu Besòs des de casaDol ofi cial als municipis baixvallesans
Després que el Consell de Ministres hagi aprovat la 

declaració de deu dies de dol oficial en tot l’Estat, els 

ajuntaments del Baix Vallès s'hi han sumat i fan onejar les 

banderes a mig pal, com a mostra de dol i homenatge a 

les persones que han perdut la vida per la Covid-19.

El Consorci Besòs Tordera i la Fundació RIVUS han dissenyat material 

didàctic digital dins el programa Descobreix el riu des de casa, per la 

situació actual de confinament. Les fitxes tenen temàtiques diverses 

com el consum d'aigua, la depuració, els rius i la conca, i es treballa en el 

disseny d'una visita virtual a una estació depuradora d'aigües residuals.

MONTMELÓ. La crisi econòmica i 

social que està comportant la pan-

dèmia del coronavirus ha fet que 

l'Ajuntament de Montmeló posés 

sobre la taula un pla d'actuació de 

promoció econòmica amb ajuts 

per empreses, comerços i treba-

lladors del municipi. El document 

que es va portar al ple d'aquest di-

marts,  es va aprovar amb els vots  

a favor de l'equip de govern. 

"Engeguem aquest pla com un 

primer pas per reforçar l'activi-

tat econòmica després d'haver 

reforçat les mesures en l'àm-

bit d'acció social", va exposar el 

regidor de Promoció Econòmica, 

Albert Montserrat qui va presen-

tar el pla com projecte "dinàmic" 

i "obert a qualsevol ampliació" 

i va allargar la mà a tots els grups 

polítics a participar.

Per la seva banda, Canviem 

Montmeló es va abstenir, conside-

rant la proposta "una declaració 

d'intencions", més que no pas un 

pla d'actuació concret, segons va 

ARQUES MUNICIPALS  L'AJUNTAMENT PREVEU UN INCREMENT DE 50.000 EUROS EN PLANS D'OCUPACIÓ DE CARA A LA CONTRACTACIÓ D'ATURATS AL MUNICIPI

Montmeló aprova un pla econòmic 
per pal·liar els efectes de la crisi

exposar el regidor, Marcel Comas. 

Mentre que Fem Montmeló va vo-

tar-hi en contra: "Se'ns fa difícil 

votar a favor un pla d'actuació 

on el nostre grup no ha pogut 

participar", deia el regidor de 

Fem Montmeló, Josep Benach.

"Creiem que és molt impor-

tant que surti el pla ja, si hem 

de millorar coses ho farem", de-

fensava l'alcalde, Pere Rodríguez.

El pla es concreta en quatre lí-

nies d'actuació, la primera d'elles 

dedicada al foment de l'ocupació, 

per la qual es preveu un incre-

ment de 50.000 euros en plans 

d'ocupació per aquest 2020. Per 

aquesta tasca també s'ha incorpo-

rat una insertora laboral, qui farà 

el seguiment de les persones que 

busquen feina al municipi, i s'ha 

posat en marxa un nou canal a 

través del whatsapp per informar 

de les ofertes de feina.

Subvenció del 8% de l'IBI 
La segona línia d'actuació que 

planteja el consistori montmeloní 

es destina a empreses i autònoms. 

L'Ajuntament eximirà aquest 

col·lectiu del rebut de l'aigua 

del segon trimestre i també els 

oferirà una subvenció del 8% de 

l'IBI. Aquesta última ajuda també 

s'adreça als propietaris de locals 

que hagin eximit del pagament del 

lloguer als seus llogaters durant el 

període de tancament dels seus 

negocis per la pandèmia. A més, 

el consistori ha creat una bossa de 

10.000 euros de cara a ajudar els 

negocis en la compra de material 

per tal d'adaptar-se a les mesures 

sanitàries proposades pel Govern. 

Mentre que la tercera línia d'ac-

tuació del pla va dirigida a donar 

suport i fomentar la innovació 

empresarial en l'àmbit del comerç 

electrònic. 

L'última línia d'actuació anirà 

dirigida a donar suport al desen-

volupament comercial. En aquest 

sentit, s'incrementa un 50% la 

partida de subvencions a la con-

tractació i també s'està treballant 

en la creació d'un servei d'entrega 

a domicili del comerç local i en un 

pla d'usos de locals buits.

200.000 € per la Covid-19
Aquest pla d'actuació ha estat 

possible després que en l'anterior 

ple de l'Ajuntament es va donar 

llum verda per unanimitat a una 

modificació del pressupost muni-

cipal de 200.000 euros per tirar 

endavant mesures per pal·liar les 

conseqüències provocades per la 

Covid-19 al municipi. Els diners 

s'han destinat a tres partides: una 

per a subvencions, ajuts i bonifica-

cions tant a persones físiques com 

a autònoms i empreses (100.000 

euros); per la contractació d'atu-

rats (50.000 euros) i per a materi-

al sanitari (50.000 euros).  

a.m.

EL PLE  Es va celebrar de forma telemàtica aquest dimarts
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El PSC de Montornès dona més 
de mitja tona d'aliments a Càritas
MONTORNÈS. L'increment de les 

atencions que es fan des del banc 

d'aliments de Càritas a Montor-

nès ha fet créixer les necessitats 

d'abastiment. Aquest dimarts, 

l'agrupació local del PSC ha lliurat 

més de mitja tona de productes 

que preveuen cobrir les necessi-

tats del servei fins a finals de juny.

En concret, el PSC ha cobert amb 

5.500 kg d’aliments, les necessi-

tats urgents que tenia el Banc d’ali-

ments de Càritas de Montornès del 

Vallès per atendre les persones en 

situació de precarietat alimentà-

ria al municipi. Segons fonts soci-

alistes, el servei que ofereixen les 

SOLIDARITAT  AMB AQUESTA DONACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA L'ENTITAT PREVEU COBRIR LES NECESSITATS DEL SERVEI FINS A FINALS DE JUNY

A CÀRITAS  Mossèn Oriol i Juan José Sierra durant l'entrega del donatiu

psc
parròquies montornesenques ne-

cessitava 12 palets d’aliments fins 

al 30 de juny, data en què Càritas 

espera un enviament del Banc dels 

Aliments per cobrir les necessi-

tats. Entre els productes lliurats, hi 

ha articles de primera necessitat 

com arròs, llegums, caldo, farina, 

sucre i llet.

Aquest ajut s’integra en les ac-

cions solidàries que el PSC està 

afrontant durant la crisi de la Co-

vid-19 amb els recursos que dis-

posa de les quotes dels militants 

i les aportacions dels regidors 

del Grup Municipal Socialista de 

l'Ajuntament de Montornès del 

Vallès. "Salvant les despeses fi-

xes de mantenir el nostre local, 

estem invertint en donatius la 

resta dels diners que disposem 

per a activitat política. Quan 

s'acabin, que estem a punt, cer-

carem altres fórmules d'ajut. 

De moment estem tapant forats 

que l'Ajuntament encara no ha 

resolt perquè són una maquinà-

ria molt lenta", apunta Sierra.

Tauletes pels alumnes
A finals d’aquesta setmana, es 

procedirà al lliurament a una es-

cola del municipi de 12 tauletes 

destinades a alumnes que encara 

no disposen d’equips per connec-

tar-se amb els seus professors. 

Amb aquest lliurament el PSC hau-

rà dotat d’un equip suficient per 

mantenir les seves activitats lecti-

ves per internet a 33 alumnes de 

Montornès del Vallès. 

Gairebé 350 denúncies 
per incomplir l'estat 
d'alarma a Montornès
MONTORNÈS. Des que es va decre-

tar l’estat d’alarma, la Policia Local 

ha identificat 1.878 persones i ha 

tramitat 346 denúncies per in-

compliment de les restriccions.

Segons dades municipals, el 

gruix més important de denúnci-

es, 286, han estat a vianants. Tam-

bé s'han denunciat 54 vehicles i 6 

comerços.

La Policia Local, en coordinació 

amb el departament municipal de 

Salut Pública, també manté com a 

prioritàries les actuacions relaci-

onades amb el compliment  de les 

normes de seguretat alimentària i 

les específiques per la prevenció 

de la transmissió de la Covid-19 en 

establiments del sector alimentari 

i terrasses.  

SEGURETAT LA MAJORIA HAN ESTAT A VIANANTS 

ELS DETINGUTS VAN ROBAR LA VÍCTIMA AMB UNA ARMA BLANCA

Dos joves montornesencs 
detinguts per un robatori  
amb violència a Montmeló
MONTORNÈS/MONTMELÓ. La col·la-

boració entre les policies de Mon-

tornès i Montmeló ha permès la 

detenció de dos joves veïns mon-

tornesencs acusats d'un presump-

te delicte de robatori amb violèn-

cia i intimidació a Montmeló.

Els fets van passar dimarts, cap 

a les 12.45 h, al municipi de Mont-

meló, quan els dos presumptes 

lladres van intimidar la víctima 

amb una arma blanca. Arran de la 

descripció facilitada, les policies 

locals van iniciar la recerca.

Finalment, una patrulla de la 

Policia Local de Montornès, els va 

interceptar a la tarda a la zona del 

torrent de Vinyes Velles. Ambdós 

detinguts tenen 19 anys i són ve-

ïns de Montornès. En el moment 

de la detenció duien l'arma blanca 

amb què presumptament haurien 

comès el robatori amb violència i 

intimidació.

Els detinguts van ser posats a 

disposició dels Mossos d'Esqua-

dra que, posteriorment, els van fer 

passar a disposició judicial.  
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Després d'un tercer trimestre atí-
pic, els instituts de secundària enfi-
len la recta final de cara a preparar 
els alumnes de 2n de Batxillerat per 
a la selectivitat. Alguns, com l'INS 
Alba del Vallès de Sant Fost, ja tre-
ballen des de finals de la setmana 
passada amb els estudiants de cara 
a superar les Proves d'Accés a la 
Universitat (PAU).

En aquest centre han decidit 
organitzar-se amb grups reduïts 
d'alumnes per tal d'ajudar-los en 
l'orientació i poder fer un segui-
ment més personalitzat de cada 
cas. "Ara ja no estem parlant 

d'aprendre, sinó de superar un 

examen", explica la Núria Ventura, 
la cap d'estudis de l'institut. Segons 
Ventura, en els darrers mesos, els 
professors han hagut de fer molta 
feina d'acompanyament, una tasca 
que de mica en mica ha anat min-
vant. Amb tot, assegura haver tin-
gut una bona implicació per part 
dels alumnes: "En algunes ma-

tèries hem tingut fins i tot una 

resposta superior", explica la cap 
d'estudis de l'Alba del Vallès.

A l'Institut Gallecs de Mollet, 
l'atenció a l'alumnat s'ha fet prin-
cipalment, a través de mails i vide-
oconferències, una forma de tre-
ballar que segons la cap d'estudis, 
l'Àngels Guillaumes, no els acaba 
de convèncer: "No és el mateix 

que una classe tradicional. Per 

molt que tinguis eines, el fet de 

no estar allà, la pregunta no es fa 

de la mateixa manera", lamenta. 
Així i tot, considera també que els 
alumnes han reaccionat molt posi-
tivament als canvis. 

"Per a nosaltres ha estat im-

portant que fos una preparació 

EDUCACIÓ ALGUNS CENTRES I ALUMNES DE SEGON DE BATXILLERAT DEL BAIX VALLÈS EXPLIQUEN COM S'ORGANITZEN PER A LES PAU

Els instituts preparen els alumnes 
per a una selectivitat atípica

m.r.

ESTUDIANT  La Marina Rodríguez, alumna de l'INS Vicenç Plantada

asíncrona, hem intentat seguir 

el mateix ritme", explica la Mòni-
ca Maria Da Silva, directora de l'INS 
Vicenç Plantada de Mollet. Durant 
el tercer trimestre que els alumnes 
han hagut de superar de forma te-
lemàtica, els professors del Vicenç 
Plantada els han proporcionat tota 
mena de materials: "Hem intentat 

ajudar-los perquè estiguin pre-

Universitat

Els horaris de les Proves d'Accés a la 

Universitat (PAU) s'han distribuït en 

franges horàries per evitar al màxim 

les permanències innecessàries a les 

seus, segons ha informat Universitats i 

Recerca. Les proves començaran a les 

9 h, a les 12 h i a les 15 h.

LES PAU FAN HORARIS 
PER EVITAR CÚMULS

parats, els hem fet vídeos cons-

tantment", diu Da Silva, qui també 
imparteix matemàtiques. Tanma-
teix, en algunes matèries els ha fal-
tat el contacte directe de l'aula: "Ha 

estat un repte, ja que les mate-

màtiques ja són complicades 

perquè les entenguin en condici-

ons normals". Segons la directora, 
els alumnes estan nerviosos i "la 

nostra missió ara és animar-los 

molt". Da Silva manté l'esperança 
de poder fer una classe presencial 
abans de la selectivitat. Una opció 
que podria donar-se quan Mollet 
arribi a la fase 2 de la desescalada, 
que és quan els permetran obrir.

La visió dels alumnes
Per la seva banda, durant aquests 
mesos els alumnes han adoptat 
nous hàbits: “Hem fet petits grups 

de treball per ajudar-nos entre 

nosaltres”, explica el Gerard Raga, 
estudiant de 2n de BAT Científic a 
l’INS Gallecs. El Gerard diu que el 

centre els ha donat un seguiment 
personalitzat, i que han pogut tre-
ballar amb diferents eines, sobre-
tot a través del correu i en alguns 
casos, fins i tot a través del whats-
app. El que preocupa ara al Gerard 
és poder accedir a la carrera que vol 
fer: “Estic molt nerviós, vull fer 

infermeria i necessito un 9,1 per 

entrar”, afirma.
En canvi, per a la Marina Rodrí-

guez, que cursa 2n de BAT Tecno-
lògic a l’INS Vicenç Plantada, el més 
complicat durant aquests mesos 
ha estat poder seguir les classes 
menys teòriques, com les de ma-
temàtiques, física i tecnologia: “Ha 

estat molt difícil, em sorgien 

molts dubtes i he hagut de bus-

car molts vídeos per poder re-

soldre els exercicis”. Així i tot, la 
Marina assegura haver-se estressat 
menys que en els trimestres ante-
riors, sobretot gràcies a poder fer-
se els horaris a mida. Pel que fa a la 
selectivitat, espera que l’opció de 
poder tenir més temes per escollir 
a l’hora de fer l’examen que en al-
tres edicions, l’ajudi. Amb aprovar 
diu tenir-ne prou per fer la carrera 
que vol, Telecomunicacions.

Més temps per estudiar
Els alumnes tenen enguany un mes 
més per estudiar, ja que els exà-
mens de les PAU es van posposar 
pels dies 7, 8, 9 i 10 de juliol, aquest 
últim com a dia extra per evitar 
aglomeracions. Un canvi que la Ma-
rina no hagués fet i que al Gerard el 
convenç a mitges: “La part positi-

va és que tenim més temps per 

repassar, però un mes menys 

de vacances i això vol dir perdre 

l’estiu de la nostra vida”.  a.mir

MEDI AMBIENT

ERC organitza un 
recorregut virtual 
per Gallecs

MOLLET. Aquest divendres ARA 
Mollet ERC organitza un recorre-
gut virtual per Gallecs, en el qual 
es podran veure els diferents 
paissatges i els colors de cada es-
tació de l'any en aquest emplaça-
ment natural. El recorregut virtual 
estarà acompanyat de recitals de 
poesia de la mà de Cristina Àlvarez 
Roig. La proposta es podrà seguir 
a les 18 h per la plataforma Zoom. 

Mollet rep la 

Bandera d'Honor

MOLLET. L’assemblea parlamentà-
ria del Consell d’Europa ha deci-
dit lliurar el premi de la Bandera 
d’Honor a Mollet per la tasca duta 
a terme durant el 2019 en l’àm-
bit de les relacions europees i in-
ternacionals. El guardó reconeix 
l’aposta internacional i la vocació 
europeista del consistori.  

INSTITUCIONS

Mollet en Comú 

proposa fer casals 

d'estiu a les escoles

MOLLET. Mollet en Comú proposa 
que l'Ajuntament impulsi casals 
d'estiu i activitats de lleure mu-
nicipals a les escoles de la ciutat i 
a altres equipaments durant els 
mesos d'estiu. Considerem que 
"la situació d’enguany empeny a 

fer les coses de forma diferent", i 
demanen al consistori molletà que 
prengui la iniciativa.

LLEURE
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Et canvies de casa? Consells per 
a una mudança perfecta
Prendre la decisió de can-
viar de casa és complicat 
per a algunes persones i 
això es deu al fet que en 
general, s'observa com un 
procés molt estressant. La 
realitat no obstant pot ser 
diferent, ja que existeixen 
alguns consells perquè la 
mudança sigui perfecta 
i no porti per sí mateixa 
altres problemes que pu-
guin pertorbar-te. En can-
viar de llar és necessari 
minimitzar tots els riscos 
i abans que ho vegis tot 
com un problema pots confiar el teu 
mobiliari i estris a empreses especi-
alitzades. Si ho fas, veuràs que és la 
millor decisió que vas poder prendre, 
doncs d'aquesta manera el trasllat 

serà més ràpid, segur i professional.
Un altre concepte a valorar en marxar 
a una nova llar és incorporar elements 
que ens facilitin el dia a dia. És neces-
sari preveure aquells electrodomès-

tics i utensilis que t'aju-
din a estalviar temps i 
diners. Una vegada fa-
cis ús d'ells, veuràs que 
la inversió ha valgut la 
pena. És indispensable 
prendre's amb calma 
tot el procés i no obli-
dar res, dissenyant fins 
a l'últim racó perquè 
sigui funcional i s'adap-
ti als teus gustos i a les 
necessitats de la teva fa-
mília. No fa falta que tin-
guis fins a l'últim detall 
abans d'anar a viure. Po-

dràs anar fent-ho a poc a poc, n'hi ha 
prou amb l'imprescindible. L'impor-
tant és aconseguir l'estil que desitges 
per a la teva llar i en el qual et sentis 
més còmode. amic

En l'assegurança de llar no existeixen 
dos productes iguals, ja que la prima 
dependrà de les característiques de la 
casa i de les cobertures contractades. 
Per a cobrir el continent, és important 
adaptar el valor de la pòlissa al va-
lor real de la construcció i no al preu 
de mercat. No cal excedir-se, doncs la 
companyia no pagarà més. Es descriu-

rà l'habitatge incloent-hi aspectes tals 
com si la casa està desocupada en algun 
període de l'any, o els quilòmetres fins 
el nucli urbà. Totes aquestes dades can-
vien el preu. Si s'han fet obres en l'edifi-
ci o en l'habitatge recentment, s'ha d'in-
formar, perquè es pagarà menys.
En el contingut s'han d'incloure tots els 
béns que hi hagin a la casa, fins i tot els 

Com triar assegurança
que tenen menys possibilitats de sofrir 
algun problema. Si l'habitatge compta 
amb elements de seguretat, com a por-
ta blindada, alarma de robatori, caixa 
forta, reixes, càmeres de seguretat, etc., 
l'assegurança resultarà més barata. 
També és important incloure la cober-
tura de responsabilitat civil. Finalment, 
es recomana estar molt atent a les ofer-
tes per trobar-se opcions interessants. 
Quant a la forma de pagament, millor 
pagar les quotes de manera anual. amic
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MONTORNÈS. La situació de pan-

dèmia per la Covid-19 ha fet que 

l'Ajuntament decideixi unificar 

les activitats infantils en un únic 

casal d'estiu, que s'ha previst que 

es pugui realitzar del 29 de juny 

al 7 d'agost a les escoles del poble. 

Així doncs, en aquesta edició les 

activitats diversificades de lleure 

i esportives s'han unificat en un 

sol casal que, a més, incorporarà 

activitats educatives relacionades 

amb les competències escolars.

Les propostes s'adrecen a in-

fants des de P3 a 6è. Entre les 

novetats hi ha l'horari que se si-

tuarà entre les 8.30 i les 13.30 h 

per permetre entrades i sortides 

esglaonades, garantint quatre ho-

res efectives de casal. La dinàmica 

inclourà la realització d'activitats 

interiors i exteriors amb grups re-

duïts i mantenint en tot moment 

les mesures higièniques i de segu-

retat necessàries.

Les preinscripcions es podran 

formalitzar del 25 de maig al 3 de 

juny, de forma telemàtica, d'acord 

amb la informació que es pot trobar 

al web municipal. Només per a ca-

sos excepcionals, en què la preins-

cripció telemàtica no sigui possible, 

es podrà fer telefònicament. 

Activitats complementàries
Paral·lelament a la posada en 

marxa del Casal d'estiu, l’Ajunta-

ment està treballant per elaborar 

una oferta d’activitats culturals 

i educatives oberta a infants i fa-

mílies. Es preveu que es puguin 

dur a terme en diversos punts 

del municipi amb l'objectiu que 

les famílies tinguin opcions d’oci 

al carrer, i en entorns controlats, 

després del confinament. 

En aquest cas també es tindrà 

molt en compte el contingut edu-

catiu de les activitats per poder 

compensar parcialment el temps 

que els infants no han pogut anar 

a l’escola. ❉

MONTORNÈS. Un grup de veïns i ve-

ïnes ha impulsat la creació de Mon-

tornès Animal, una entitat que durà 

a terme accions relacionades amb 

els animals, la natura i el clima. El 

col·lectiu neix amb la intenció de 

conscienciar la ciutadania sobre els 

drets dels animals i la importàn-

cia de preservar l’entorn natural. 

D’aquesta manera, l’agrupació vol 

incorporar les agendes animalista i 

ecologista a la vida pública i política 

del municipi per convertir-lo en un 

exemple de lluita contra el maltrac-

tament animal i el desastre medi-

ambiental. “Des de l’Ajuntament 

i les associacions locals es pot 

fer molt per cuidar i millorar el 

nostre entorn i els animals que hi 

viuen”, ha afirmat el president de 

Montornès Animal, Omar González.

El col·lectiu vol promoure ini-

ciatives com xerrades, debats, 

estands informatius, exposicions 

fotogràfiques o tallers i mostres 

de cuina vegana, entre d’altres. A 

més, vol mantenir un diàleg con-

tinu amb l’Ajuntament, les associ-

INFÀNCIA  ES PREVEU QUE ES FACI DEL 29 DE JUNY AL 7 D'AGOST TEIXIT ASSOCIATIU  PRIMERA ACTIVITAT, EL 5 DE JUNY

L'Ajuntament unifica les
activitats d'esport i lleure 
en un únic casal d'estiu

Neix l'entitat animalista 
Montornès Animal

LOGO DE L'ENTITAT

acions i els establiments comer-

cials per reforçar la sensibilitat 

animalista al municipi. 

El col·lectiu donarà el tret de 

sortida el 5 de juny, Dia Mundial 

del Medi Ambient, amb una jor-

nada de neteja dels espais urbans 

i naturals de Montornès. La pla-

taforma, que està present a dife-

rents xarxes socials, demanarà al 

veïnat que aprofiti el seu passeig 

diari per recollir la brossa que 

alguns individus llencen al terra 

i que comparteixin aquetes imat-

ges a les xarxes amb l'etiqueta @

MontornesAnimal. ❉

MOLLET DEL VALLÈS

20/05 Teresa Brunes Carreras 95 anys

21/05 Francisco Cardoso Luna 73 anys

24/05 Juan Pintado Pintado 73 anys

MARTORELLES

23/05 Florencia Ortiz Aracil 75 anys

SANT FOST

23/05 Juan Quesada Maza 94 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà

Defuncions

Divendres, 29 de maig de 2020

Les tres bessones (9h i 16h); Ben trobats (10 h), 

Fem un musical (10.30h); Al Dia Vallès Oriental 

(14h) i Connecti.cat (19 h)

Dissabte, 30 de maig de 2020

Les tres bessones (10h i 16h); The weekly mag. 

Home edition (17h); (r) Els alcaldes responen 

dubtes de la crisi (15h i 21h); (r) El Partit. CF 

Mollet UE – CE Artesa de Segre (22h)

Diumenge, 31 de maig de 2020

Les tres bessones (10h i 16h); (r) Els alcaldes 

responen els dubtes de la crisi (a les 15h i 21h) 

i Al sostre del món (17h)

Dilluns, 1 de juny de 2020

Les tres bessones (9h i 16h); Ben trobats (10 h), 

Fem un musical (10.30h); Al Dia Vallès Oriental 

(14h) i Connecti.cat (19 h) i La Jornada, amb 

Albert Maspons i Alba Castilla (20.30h)

Dimarts, 2 de juny de 2020

Les tres bessones (9h i 16h); Ben trobats (10 h), 

Fem un musical (10.30h); Al Dia Vallès Oriental 

(14h) i Connecti.cat (19 h) i Parlem-ne confinat, 

amb Susanna Aguilera (20.30 h)

I tota la informació al VV Notícies cada dia i al 

              web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ
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JA HEM OBERT LES NOSTRES INTAL.LACIONS 
DEL CARRER GAIETÀ VÍNZIA, 52

Hem remodelat l’edifici i hem pres totes

les mesures de seguretat per la COVID19.

L’amor, la millor medicina
Professionals de diferents disciplines consi-

derem que som dins d'una societat malalta. 

Alguns, entre els quals m'incloc, afirmen que 

hi ha molts interessos econòmics en tenir una 

població malalta, cada cop des d'edats més 

joves i de forma crònica i/o degenerativa.

Tot i que no és així en tots els països, en una 

gran majoria hi existeix una espècie de riva-

litat o lluita entre la medicina tradicional i la 

medicina alternativa.

No trobo cap justificació raonable a aques-

ta manca de connexió entre ambdues medi-

cines, doncs és evident que complementar-se 

seria un encert per aconseguir que tots gau-

díssim d'un estat de salut integral.

Vull pensar que cap metge tradicional pot 

obviar el que ja deia Hipòcrates: "Que el teu 

aliment sigui la teva medicina i que la teva 

medicina sigui el teu aliment". I si això és així, 

per què gran part de metges segueixen di-

ent, per exemple a una pacient menopàusica 

amb osteoporosis, que és molt important que 

prengui llet de vaca? Però si prendre'n perju-

dica la patologia que pateix!

L'estat del nostre organisme és un reflexe 

del nostre estat mental i emocional. El cos, 

aquest vehicle tan fantàstic que ens permet 

fer tantes coses, no ens enganya mai. De for-

ma constant, ens envia informació respecte 

dels tipus de pensaments, actituds i emoci-

ons que no són adients per a la nostra salut.

Proposo la lectura d'una entrevista al met-

ge naturòpata Jordi Campos, qui va treballar 

com a cirurgià a l'Hospital Clínic. Tot seguit, 

n'assenyalo les idees més destacades.

- "Vaig veure que la medicina convencional 

només posa pedaços. Serveix per al remei 

dràstic i urgent, però superficial".

- "Només et cures de veritat des de dins de 

tu mateix. El bon metge és el que sap desper-

tar el teu metge interior, que és l'únic que po-

drà sanar-te de veritat".

- "Totes les malalties del teu cos  tenen una 

arrel anímica i espiritual. Si t'ajudo a desco-

brir aquesta causa espiritual, se sana la teva 

psique (ment) i això sanarà el teu cos".

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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Hartmann incrementa 
un 20% la producció 
a Montornès

MONTORNÈS. La planta de Hart-

mann a Montornès ha incrementat 

un 20% la seva capacitat de pro-

ducció des del mes de febrer. El 

centre de la localitat del Baix Vallès 

que es dedica a la fabricació d'ab-

sorbents, no ha estat l'únic en as-

sumir aquest increment, també ho 

ha fet la planta que la multinacio-

nal alemanya té a Mataró en la qual 

desenvolupa productes sanitaris 

adhesius com tiretes i des d'on ex-

porta el 90% de la seva producció 

a la resta del món.

També, el centre logístic que la 

companyia té a Meco (Madrid) 

està operatiu durant tota la set-

mana per tal de poder donar una 

ràpida resposta a les necessitats 

del mercat en aquests moments 

d'activitat intensa. L'objectiu de la 

companyia amb aquest augment 

LABORAL HA REPARTIT 50 MILIONS DE MASCARETES A L'ESTAT

de producció i logístic és garantir 

el subministrament de tots els seus 

productes a farmàcies, residències 

i centres hospitalaris, durant la cri-

si sanitària de la Covid-19, segons 

ha  informat la companyia.

Una altra de les prioritats pel 

grup durant la pandèmia ha estat   

incrementar la producció de Steri-

llium, el seu producte hidroalcohò-

lic destinat a la higiene de les mans, 

per prevenir el contagi del virus. 

Des del passat 30 de març, la mul-

tinacional ha posat en marxa una 

línia addicional de producció en el 

centre de fabricació de Kneipp.

50 milions de mascaretes
Per altra banda, Hartmann ha dis-

tribuït a tot l'Estat més de 50 mi-

lions de mascaretes quirúrgiques 

des de l'inici de la pandèmia. 

MONTORNÈS. Durant les darreres 

setmanes s'ha posat en marxa for-

mació online per als participants 

en el Dispositiu d'Inserció Laboral, 

DIL Barri Olímpia. La primera pro-

posta formativa en línia ha estat 

un curs d'Atenció al client i Reso-

lució de conflictes.

La fase formativa del DIL Barri 

Olímpia d'enguany, que es va posar 

en marxa al febrer, s'ha readaptat 

durant les darreres setmanes per 

poder seguir funcionant malgrat 

les restriccions de la pandèmia

D'aquesta manera, del 8 de juny 

al 15 de juliol, s'ha previst dur a 

terme telemàticament la forma-

ció de l'Escola Popular Economia 

Feminista, que s'havia programat 

per al març i que es va haver de 

suspendre a causa de la pandèmia. 

El 15 de juny s'iniciarà una acció 

formativa d'emprenedoria social.

També properament es preveu 

posar en marxa un curs d'auxiliar 

de magatzem de 100 hores que 

El DIL Barri Olímpia 
ofereix formacions en 
línia per persones a l'atur 

FORMACIÓ EL DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL S'HA HAGUT DE READAPTAR PER  SEGUIR AMB L'ACTIVITAT DURANT LA PANDÈMIA

inclou un mòdul de carretoner de 

20 hores, així com més tallers de 

recerca de feina en línia. 

Les persones interessades a par-

ticipar han de trucar al telèfon 93 

566 70 04, de dilluns a divendres, 

de 9 h a 13 h o enviar un correu a 

ocupacio@montornes.cat i deixar 

les seves dades de contacte. 

El DIL Barri Olímpia s'adreça a 

persones a l'atur i que tenen es-

pecial dificultat per retornar al 

mercat laboral i dedica un apartat 

específic a les dones.  

Montornès ajusta 
la potència dels 
equipaments tancats

L'Ajuntament s’han interessat per 

la proposta del Servei Comarcal de 

Gestió Energètica i Aigua (SCGEA) 

d’ajustar la potència contracta-

da en aquells equipaments que 

estiguin tancats per la Covid-19. 

La mesura suposarà un estalvi de 

prop de 17.000 euros mensuals pel 

conjunt dels 16 ajuntaments inte-

ressats.  

ENERGIA

Curs de l'Ateneu 
per cooperativitzar 
la incertesa 

L’Ateneu Cooperatiu ofereix 

aquest mes de juny el curs Coope-

rativitzem la incertesa, amb tres 

sessions grupals en línia i una in-

dividualitzada que aniran a càrrec 

de Montse Lamata, membre de la 

cooperativa Ensó. Hi poden par-

ticipar un màxim de 10 projectes 

cooperatius.  

FORMACIÓ

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

La liquidació de 
l’Impost sobre 
Successions pot 
demorar-se 
o ajornar-se

El termini per a liquidar l’Impost 
sobre Successions és de sis me-
sos a comptar des de la defunció. 
No obstant això, a vegades aquest 
termini no és suficient, ja que po-
den existir discrepàncies entre els 
hereus, o fins i tot tractar-se d’una 
herència complexa que requereixi 
més temps en la seva tramitació.
Doncs bé, en aquests casos es pot 
sol·licitar una pròrroga del termini 
de liquidació d’altres sis mesos 
més, pròrroga que, si és concedi-
da, només suposarà el pagament 
d’interessos de demora des de 
la data en què transcorrin els sis 
mesos inicials i fins a la data defi-
nitiva de liquidació.
Un altre problema pot ser la fal-
ta de liquiditat per a realitzar el 
pagament (perquè en l’herència 
no existeixen béns líquids). En 
aquests casos pot sol·licitar-se 
un ajornament específic de fins 
a un any (dos anys en algunes 
comunitats autònomes). Aquest 
ajornament no requereix garanties 
i només suposa la meritació d’in-
teressos de demora. Si el termini 
d’un any és insuficient, també pot 
sol·licitar-se el fraccionament per 
un període màxim de fins a cinc 
anys. En aquest cas també es re-
porten interessos de demora, però 
és necessari aportar garanties.

Ha treballat en garantir el material sanitari

AUTOMOCIÓ

El tancament de 
Nissan pot afectar 
milers de llocs de 
feina a la comarca

El tancament de les tres plantes de 

Nissan a Catalunya tindrà un im-

pacte d'entre un 2,6% i un 3% del 

PIB, afectarà 425 empreses i elimi-

narà entre 20.000 i 30.000 llocs de 

treball, segons Pimec. El president 

de la patronal, Josep González, ha 

lamentat la decisió de l'empresa 

japonesa i ha assegurat que provo-

carà una xifra d'atur "molt preo-

cupant".Davant d'aquesta situa-

ció, la confederació ha reclamat un 

pacte nacional de l'automòbil per 

"ajudar" al sector. 

Batalla sindical
CCOO ha expressat aquest dijous 

el seu rebuig a la decisió de Nissan 

i ha instat totes les administraci-

ons públiques "a implicar-se en 

aquesta batalla”. També la UGT 

ha expressat "rebuig i indigna-

ció" amb la decisió i ha criticat que 

ha vist "manca de voluntat de 

tots els actors involucrats per 

intentar salvar aquestes plan-

tes i les seves plantilles".  
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MOLLET. Els paradistes del mercat 

no sedentari dels dimarts a Mollet 

han mostrat la seva indignació 

per l'actitud que, segons els mar-

xants, ha mantingut l'Ajuntament 

molletà envers la recuperació del 

mercat a la ciutat. Des de l'asso-

ciació Asomercat, que agrupa un 

70% dels paradistes que munten 

parada a Mollet, consideren que 

se'ls ha "humiliat" i que no hi 

ha hagut "voluntat política per 

trobar una solució", explica Toni 

Puigvert, president d'Asomercat, 

qui acusava directament l'alcalde, 

Josep Monràs, de "manca de dià-

leg". "En totes aquestes setma-

nes no s'ha dignat a agafar-nos 

el telèfon", assegura.

Quan es va decretar l'estat 

d'alarma, l'Ajuntament va suspen-

dre el mercat dels dimarts, una ac-

tivitat que compta amb unes 300 

parades i que des del 14 de març 

no s'ha pogut muntar a Mollet. De 

fet, l'activitat de les parades d'ali-

mentació ha estat permesa durant 

la crisi sanitària i altres poblaci-

COMERÇ  EL CONSISTORI ANUNCIAVA DIMARTS, DESPRÉS D'UNA CONCENTRACIÓ D'AFECTATS, QUE ES REPRENDRÀ AMB PARADES D'ALIMENTACIÓ DURANT EL JUNY

Els paradistes del mercat ambulant 

indignats amb l'Ajuntament

Aquest divendres i dissabte es re-

prendran els mercats de Montmeló i de 

Martorelles amb totes les parades. A 

Montmeló es canviarà la ubicació de les 

parades i a Martorelles s'ampliarà l'espai 

a Carrencà per garantir la distància de 

seguretat. Pel que fa a Parets, la previsió 

és que la setmana que ve també puguin 

tornar els mercats complets.

MARTORELLES, PARETS 
I MONTMELÓ AMB 
MERCATS COMPLETS

ons baixvallesanes com Martore-

lles i Parets l'han mantingut acti-

va amb mesures de seguretat. Un 

cop passades les setmanes més 

crítiques de la crisi de la Covid, 

altres municipis com Montornès 

i Granollers han anat recuperant 

la part alimentària dels seus mer-

cats però Mollet és de les poques 

ciutats que encara no ho ha fet. A 

més, amb l'entrada del Baix Vallès 

a la fase 1 de desconfinament, el 

BOE permet que es vagin reintro-

duint també les parades que no 

són d'alimentació amb dos supò-

sits. "Si l'Ajuntament no amplia 

l'espai per a les parades, poden 

començar un 25% d'aquestes 

però si es busca un espai al-

ternatiu que permeti mantenir 

les distàncies de seguretat de 

dos metres entre parades i els 

6 metres per davant podrien 

arribar a muntar totes", assegu-

ra Puigvert, qui, en aquest sentit, 

diu que des de l'associació tenen 

propostes d'espais alternatius 

però "ni tan sols els hem pogut 

exposar a l'Ajuntament perquè 

no ens han atès", diu Puigvert, 

qui demana que, en tot cas, no es 

reubiqués el mercat a la perifèria. 

En cas que no s'ampliés aquest 

espai, des d'Asomercat proposen 

que es poguessin fer, per exemple, 

torns entre els paradistes perquè 

"almenys puguin muntar cada 

15 dies". "Moltes famílies depe-

nen de poder muntar al mercat 

i això no s'està tenint en comp-

te a Mollet", lamenta el represen-

tant d'Asomercat.

Protestes dels afectats
De fet, dimarts al matí prop d'un 

centenar de paradistes es concen-

traven a la porta de l'Ajuntament 

per protestar per la situació. Re-

presentants del govern local van 

accedir a parlar amb alguns dels 

paradistes a qui van anunciar 

la intenció de reobrir el mercat 

no sedentari durant el mes de 

juny, però només amb parades 

d'alimentació. Durant la trobada, 

l’Ajuntament els va informar que 

s’està buscant una ubicació alter-

nativa a l’avinguda de la Llibertat, 

encara per concretar, que permeti 

garantir el compliment de totes 

les mesures de seguretat i de dis-

tància de les autoritats sanitàries 

per aquest tipus d’activitats. Pel 

que fa la resta de parades, l’Ajun-

tament també està buscant ubi-

cacions alternatives per, en una 

segona fase, "restablir aquest 

sector del mercat segons vagin 

evolucionant i concretant-se les 

mesures decretades per l’estat 

d’alarma", apuntava el Consistori 

en un comunicat. ❉

vallès visió

CONCENTRACIÓ  Paradistes dimarts davant la casa de la vila

El Dr. JOAN GONZÁLEZ GARCÉS 
comunica a tots els seus pacients d’al.lergologia
que a partir del 29 de maig passarà consulta 
a l’INSTITUT MÈDIC BAIX VALLÈS

Carrer Gaietà Vinzia, 52   Mollet del Vallès   T. 93 570 03 65   info@imbv.es   www.imdv.es
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Ningú dubta del grau de complexitat de la situació generada per la Covid-19, 

però fer una proposta que no satisfà gairebé ningú del sector al qual s'adreça... 

és per pensar-s'ho, vaja. Un dels temes més sensibles del desconfinament és la 

tornada a les aules, especialment, dels menors. Sigui quin sigui el planejament, 

de ben segur, no serà del gust de tothom. Però, això sí, caldria demanar al 

departament que modifiqui la proposta presentada la setmana passada per una 

altra que tingui el mínim consens de la comunitat educativa –tots els sindicats 

de docents, excepte Comissions, van demanar la dimissió delconseller Bargalló–. 

Segurament, en l'àmbit en què les propostes voregen més l'absurd és el de 

l'educació de 0 a 3 anys –un mestre, segons marca Ensenyament, no podria 

agafar a coll un infant d'1 any, per exemple–. Les escoles bressol privades –que 

ofereixen la majoria de les places disponibles– ja han denunciat, per exemple, que 

les ràtios proposades fan inviable la seva activitat. De fet, des de Granollers s'ha 

impulsat una plataforma per pressionar el departament. Valdria la pena que rebin 

el suport dels governs locals, si no es vol que la manca de places per a 0 a 3 anys. 

sigui un problema imminent.

DESCONFINAR CENTRES EDUCATIUS

Editorial

ores d’ara el Departament 
d’Educació ja ha fixat les direc-
trius per la tornada a les esco-
les i els instituts abans que es 

doni per tancat aquest curs tan estrany.  
Les tasques especials dels darrers dies de 
l’any escolar es solaparan, com sempre, 
amb les de planificació del següent: preins-
cripcions, matrícules, plantilles, memòries, 
avaluacions, informes del passat i projectes 
pel futur. Ara, però, les incògnites s’amun-
teguen sobre com serà la vida escolar a 
partir del setembre. Els responsables diuen 
que a les aules hi haurà la meitat d’alum-
nes per garantir les distàncies. Centre a 
centre caldrà trobar els espais adients i 
complementar-los fora quan els propis si-
guin insuficients, o recórrer a les activitats 
telemàtiques quan no hi hagi més remei. 
Caldran més mestres. Durant la crisi sani-
tària s’han incorporat, en tasques  auxiliars 
i complementàries,  estudiants de medici-
na i infermeria, i metges i infermeres que 
gaudien de la  jubilació, però hauran estat 
incorporacions només durant el temps de 
l’emergència. De cara al proper curs ja veu-
rem si surten els números per cobrir, du-
rant tot l’any, l’imprescindible augment de 
les plantilles d’escoles i instituts i els diners 
per mantenir-les.  

H

ESCOLA OBERTA

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

Durant el confinament la majoria d’infants 
i joves estan seguint, amb el suport fami-
liar,  les consignes donades  pels centres 
educatius. Els adults, polítics i docents,  
no els hem preguntat què volien fer; cal-
dria escoltar-los per fer que el curs que 
s’encetarà  al setembre  sigui millor que el 
d’abans de la pandèmia: amb pocs alum-
nes per grup serà més fàcil partir dels co-
neixements i dels interessos dels infants  

per fer-los avançar, per mitjà d’experiènci-
es d’aprenentatge de qualitat, en l’adquisi-
ció de competències.  M’imagino i desitjo 
que l’escola en la  nova normalitat conti-
nuï  treballant per ser oberta, inclusiva i 
equitativa. Per fer-ho possible la comu-
nitat educativa hauria de poder comptar 
amb tots els recursos necessaris. L’escola 
és imprescindible per la socialització dels 
infants; cal que, amb les mesures de se-
guretat convenients, la canalla pugui fer 
allò que més els agrada: trobar-se amb els 
companys, córrer, cridar i agafar-se. 

De cara al proper curs, ja veurem

si surten els números per cobrir 

durant tot l'any l'imprescindible

augment de les plantilles 

d'escoles i instituts

Hi ha fites a la vida que recordo perfecta-
ment. Llegir o assistir a una representació 
d’alguna obra de l'Henrik Ibsen és un exer-
cici de vida intens i inoblidable. Hedda Ga-

bler, Casa de nines, Peer Gynt, Espectres, La 

dama del mar, L’enemic del poble... Però no 
vull parlar aquí d’Ibsen ni del coronavirus. 
Aquesta ja és una premissa que incomplei-
xo d’entrada! Com a mínim ho dic i no me 
n’amago. Durant els quaranta dies que he 
estat sota un ERTO he escrit un text de més 
de tres-centes pàgines no exactament sobre 
el coronavirus, però també. De fet, l’enca-
sellament, les etiquetes, seguir uns patrons 
d’actuació en la vida, l’autocensura i el sibil-
lí conformisme que ens porta la incapacitat 
de canviar ni que sigui les més petites coses 
absurdes que hi ha al nostre voltant és una 
de les reflexions que em volta pel cap en 
aquest confinament i suposo que a moltes 
més persones els hi passa igual. I com és una 
qüestió tan vasta, aquí he de concretar i he 
pensat en una situació que l’actual ordena-

L'ENEMIC DEL POBLE

Químic bellowià

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

ment administratiu va ben coix i no s’hi pot 
fer res. Es tracta de la simplificació que re-
presenta l’empadronament. L’empadrona-
ment mediatitza completament part de la 
nostra actuació en aquest món: impostos, 
el vot electoral, l’escolarització dels fills i 
altres limitacions establertes.

Quan es participa activament en la vida 
de més d’un municipi, no és un contrasentit 
que no es pugui participar oficialment en la 
seva evolució? Ja sé que és un tema que es 
presta a múltiples casos particulars, però 
tancar-se en banda i abandonar uns possi-
bles drets de les persones és una mostra de 
la poca imaginació i resolució de les nostres 
administracions. Sí, jo puc viure al Vallès, 
però mantinc la meva casa pairal a 90 km 
durant tot l’any i si puc, participo en acti-
vitats i altres iniciatives que s’hi fan. No hi 
ha cap manera perquè jo pugui votar allí i 
algú que potser només està empadronat allí 
per beneficiar-se de menys taxes, però que 
no hi posa els peus en tot l’any, sí que pugui 
votar i decidir el futur del poble? A vegades, 
l’enemic del poble no és qui sembla que és 
l’enemic del poble.

èrdues, és temps de pèrdues i de 
trobar a faltar. Trobar a faltar antics 
costums, trobades, anar al cinema 
i visitar altres llocs. Estem quiets a 

casa nostra. Però tot té els seus avantatges i 
passejant pel nostre municipi on estem con-
finats repassem els nostres carrers fent diver-
sos recorreguts per donar varietat als nostres 
passejos. Intentant trobar els millors espais, 
els més bonics i agradables. Edificis i paisat-
ges donen forma a l'imaginari de les nostres 
ciutats, a l'imaginari del nostre poble o bar-
ri d'infantesa. Els nostres records d'escola 
queden embolcallats per un edifici, el primer 
passeig en bici queda emmarcat dins del parc 
o carrer on vam aprendre. I queda en evi-
dència la importància del patrimoni que ens 
envolta. Perquè forma part de nosaltres i és 
l'atrezzo de les nostres memòries. Tot i això, 
és sorprenent les pèrdues patrimonials que 
hem tingut, no només durant els devastadors 

Pèrdues
anys seixanta, sinó recentment. Sent una per-
sona nascuda després dels Jocs Olímpics ja he 
viscut com el camp de roselles que es veia des 
del pati de la meva escola era substituït per 
un Burger King, com tiraven a terra un antic 
teatre deteriorat per l'abandonament dels 
últims anys. La destrucció del patrimoni no 
és una cosa relegada al passat, està passant 
actualment. Quan venen turistes d'arreu pre-
sumim del valor arquitectònic que ens envol-
ta, que és molt i molt interessant, i ens agrada 
treure pit. Però en podríem treure encara més 
si no s'hagués tirat a terra, si s'hagués valorat. 
Cal fer difusió i conèixer el patrimoni, donar-li 
la importància que mereix, sortir quan es pu-
gui a visitar aquella ciutat que sempre hem 
sentit que és maca, que hem promès que hi 
passaríem un diumenge però que encara no 
coneixem, aquella muralla medieval que està 
a escassos quilòmetres de casa i encara no 
hem trobat l'ocasió de visitar, aquells vestigis 
romans que tan bé ens n'han parlat, de no ha-
ver conegut el que devíem haver conegut. És 
hora de visitar i conèixer el que tenim a prop, 
així com rebre visitants i donar a conèixer. I 
això comença per casa nostra. Com podem 
estimar casa nostra si no sabem estimar allò 
que li dóna forma?

P

MARIA
GAONA VILA

Arquitecta
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OPINIÓ

a pandèmia provocada pel COVID-19 ha 

desencadenat una crisi sanitària, social, 

econòmica i humanitària, en la qual cal 

actuacions globals, concertades i coordi-

nades pel conjunt de les administracions públiques 

per fer-hi front a la pitjor crisi en les últimes dècades. 

Es tracta d'una veritable qüestió de país en què no hi 

caben iniciatives aïllades o partidistes. 

Aquesta crisi ha posat en evidència la fragilitat dels 

sistemes públics de salut i els efectes d’una manca de 

recursos per aquests ens els pressupostos estatals i 

nacionals, fruit de les retallades que fan fer els governs 

del PP i CIU al 2008. Dia rere dia comprovem les con-

seqüències de la pandèmia del COVID-19 a les nostres 

vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el 

present i futur de la nostra societat. 

Un dels focus important de  la pandèmia ha sigut 

les residències de la gent gran, ja que són uns equipa-

ment sensibles i d’un alt risc com hem comprovat, a dia 

d’avui, hi ha més de 3.000 residents morts. La situació 

de les residències són fruit de les condicions precàries 

en les que treballant els professionals sociosanitàries 

i cal dir, que aquesta realitat no ve d’ara, sinó que ve 

de lluny fruit d’un model basat en la mercantitlització 

en la prestació de serveis, és a dir, en beneficis al sec-

Per un nou model residencial
tor privat en detriment i retallades de serveis per a les 

persones grans.

Hem vist als mitjans de comunicació els beneficiaris 

privats de la gestió de les residències, multinacionals 

com Domus Vi, Orpea i Adavir o els Fons d’Inversió que 

desembarquen en la cura de persones grans i està be 

saber qui fa negoci amb la gent gran de manera inhu-

mana com s’ha vist aquests dies, però les administra-

cions que tenen competències també tenen responsa-

bilitats. Aquestes empreses no gestionen això perquè 

sí, sinó s’ha permès.

 El sector de residències està enormement privatit-

zat.  A Catalunya (dades 2018) de  les 64.093 places de 

residències, 10.298 són públiques, les restants 53.795 

són privades i algunes residències públiques són ges-

tionades per empreses privades. A la nostra comarca 

del Vallès Oriental, el 2018 havia 3008 places, de les 

quals 127 són públiques.         

Les retallades en sanitat han debilitat el nostre sis-

tema públic, Catalunya som la Comunitat que menys 

destina del seu pressupost global a la sanitat i és la 

comunitat que més ha privatitzat, el 25%. Situació que 

venim denunciant des de fa molts anys. 

El model actual no és vàlid, superada la crisi actual 

s’ha de dissenyar un nou model residencial y de políti-

ques públiques en els diferents sectors de la protecció 

social (sanitat, dependència, serveis socials), en defi-

nitiva s’han de potenciar si veritablement volem un 

estat del benestar social, ja que un país que inverteix 

en salut pública, és un país que s’estima.

L

JOSEP 
TORRECILLAS

Membre de la Comissió de 

Jubilats i Pensionistes de Mollet

stem en una situació nova i improvisada 

per a tothom, amb importants canvis en 

els costums de vida; això ens ha portat 

a mantenir un major diàleg interior: els 

nostres valors han canviat, les nostres necessitats i 

prioritats també.

Molts de nosaltres hem tin-

gut l'obligació de quedar-nos a 

casa i la possibilitat de créixer, 

mirar la nostra vida des d'un 

altre punt de vista, hem tingut 

més temps per mirar-nos inter-

nament, però també per mirar 

dins de la nostra empresa, per 

observar com hem reaccionat a la situació actual tan 

dramàtica, no només des del punt de vista humà, sinó 

també professional i de negoci.

Simplement el fet d'observar els nostres propis can-

vis en la manera d'actuar i avaluar diferents situacions 

ens fa entendre que el nostre client ideal ha canviat 

profundament, de manera que ha arribat el moment 

de replantejar-nos alguns aspectes importants rela-

tius a les nostres activitats de negoci.

Empreses dedicades a diferents activitats s'han re-

convertit en un parell de dies a productores de màsca-

res o d'equipament sanitari; la solidaritat, però també 

l'egoisme, han aflorat.

Si aquestes grans i petites empreses, amb les seves 

rígids protocols de producció, han aconseguit reci-

clar-se en tan poc temps, també les nostres activitats 

COVID19, reptes i oportunitats empresarials
poden canviar, adaptar-se o reinventar-se.

Ara, el concepte de reinvenció no ha de caracteritzar 

només el "tipus de negoci segons les noves necessi-

tats", sinó també la classe de valors que des d'ara ens 

caracteritzen.

D'altra banda, és molt fàcil sentir-se desanimats en 

un moment tan difícil i incert, ja que ningú pot pre-

veure el futur, i les dades canvien tan ràpidament, que 

és difícil fer-se una idea clara de la direcció a prendre.

Potser és just ara el moment de mirar dins de l'ac-

tivitat ia través d'una anàlisi que va més enllà dels 

números (però els té en compte, òbviament) i se cen-

tra en les aptituds i capacitats de la plantilla, en les 

oportunitats i reptes que han 

sorgit en les últimes setmanes 

i en les possibilitat que ens 

aporten les noves tecnologi-

es, podem tenir una visió di-

ferent del que fins ara ha estat 

el nostre negoci, però sobretot 

sobre el que el nostre negoci 

pot ser d'ara endavant.

Les col·laboracions i els suports que es donen l'un a 

l'altre, les empreses i emprenedors a través d'associ-

acions i patronal, són importants, així com el posar-se 

mans a l'obra, que aporta nova energia i il·lusió, per-

duda durant el confinament.

Solucions creatives poden néixer arran de sessions 

de brain storming que es poden fer en companyia en-

tre emprenedors, o dins de l'empresa, juntament amb 

els empleats més interessats a participar i el desenvo-

lupament d'aquestes poden prendre un rumb que ens 

sorprendrien.

El coronavirus ha portat uns grans canvis en el siste-

ma de salut, en la societat, en l'economia i en la gestió 

d'empreses. Nosaltres hem de triar si quedar-nos atu-

rats a mirar, o actuar per adaptar-nos i avançar.

E

CINZIA  
DIODATI

Presidenta de l'Associació de  dones 

emprenedores Empenta Granollers

arribada del co-
ronavirus ens ha 
desestabi l i tzat , 
sobretot perquè 
al ser desconegut 
i propagar-se tan 

ràpidament ha obligat a pren-
dre mesures excepcionals per 
intentar pal·liar els efectes 
que té sobre la salut (malalties 
greus i invalidants o fins i tot la 
mort). En aquest context tan 
nou toca analitzar en quin ti-
pus de contingència caldria en-
globar les prestacions que es 
derivin d’aquesta pandèmia.

Totes les prestacions de la Se-
guretat Social es poden englo-
bar en quatre contingències: 
accident de treball, malaltia 
professional, accident no la-
boral o malaltia comuna. De la 
contingència que s’apliqui, se’n 
poden generar molts beneficis 
o perjudicis per a la persona 
afectada. En tots els casos és 
imprescindible estar afiliat/
da a la Seguretat Social i en 
situació d’alta o assimilat/da a 
l’alta. La diferència està en què 
en els tres primers supòsits no 
es necessita un període mínim 
de cotització, i en canvi per la 
malaltia comuna sí, i aquest 
període va en funció de l’edat. 

Pensions d’invalidesa 
i viduïtat per Covid_19. 
Quina contingència 
correspon?

I és per aquest motiu que els 
advocats que ens dediquem 
a defensar les persones tre-
balladores plantegem qües-
tions com aconseguir que es 
reconegui com a accident de 
treball, malaltia professional o 
accident no laboral les afecta-
cions per la Covid_19.

D’entrada,  qualsevol perso-
na treballadora que demostri 
que ha estat contagiada al seu 
lloc de treball podrà gaudir de 
la prestació com a accident 
de treball. Però el col·lectiu 
que ens interessa és tota la 
resta de població, activa o en 
situació d’atur que, per dife-
rents motius, no han cotitzat 
el temps necessari per tenir 
dret a una pensió i que durant 
aquests dies han estat contagi-
ats pel virus i estant patint una 
patologia greu o la mort de la 
parella. Podríem justificar que 
la infecció per Covid_19 és un 
accident no laboral i que es 
cobri una pensió d’invalidesa 
o viduïtat? Com a especialista 
en Seguretat Social considero 
que sí. En primer lloc perquè 
aquesta no és una malaltia co-
muna: els efectes d’aquest vi-
rus són imprevisibles, no hi ha 
tractament i els malalts no han 
pogut ser atesos  amb tots els 
mitjans ni coneixements su-
ficients. I en segon lloc, per la 
interpretació que fan els tribu-
nals, com el TSJC, del concepte 
d’accident no laboral: «la reac-
ció del cos a un virus que no 
era previsible ni probable, i la 
malaltia conseqüent no va ser 
producte d’un procés d’altera-
ció de la salut lent i degenera-
tiu previsible, sinó que es va 
expressar de forma imprevista 
i danyosa»

No sabem com evolucionarà 
la situació, i potser quan tin-
guem vacuna o tractament cal-
drà  acceptar que la invalidesa 
per Covid_19 és per malaltia 
comuna, però això serà fora 
del marc excepcional de l’Estat 
d’alarma i quan existeixin uns 
paràmetres de previsibilitat.

L’expert respon

Jaume Cortés
Advocat 
de Col·lectiu Ronda

L’

PER RAONS DE SALUT PÚBLICA LES NOSTRES OFICINES 

I DESPATXOS OBREN DE DILLUNS A DIJOUS DE 15 A 19 H 

PER ATENDRE VISITES I ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ. 

CONTINUEM L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELEMÀTICA.

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

Empreses s'han reinventat en un

parell de dies a productores de

màscares o equipament sanitari; 

la solidaritat i l'egoisme han aflorat
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ESPORTS

Mollet i Parets, de PrimeraEl Circuit amb pilots mundialistes
El CF Mollet UE i el CF Parets sumaran una nova 
temporada a la Primera Catalana. Cap dels dos 
equips baixvallesans descendiran de categoria 
després que la Federació Catalana de Futbol hagi 
acordat resoldre la competició sense descensos.

MONTORNÈS. El CB Vila de Montor-
nès es manté a la Tercera Catala-
na. Tot i ser cuer, el sènior masculí 
montornesenc manté la categoria 
per la suspensió dels descensos, 
que ha decretat finalment la Fe-
deració Catalana de Basquetbol. 
"És un comunicat esperat per 
a nosaltres des de fa ja setma-
nes. Tot apuntava en aquesta 
direcció i així ha estat. Estem 
contents, però cal seguir tre-
ballant per la planificació de la 
pròxima temporada, que enca-
ra no sabem quan començarà", 
indica el president del CB Vila de 
Montornès, Xavi Espín.  

El conjunt montornesenc està en 
un procés de reconstrucció amb 
l'objectiu de millorar els números 
del curs que just acaba: 4 victòries 
i 16 derrotes. Tot i que la campan-
ya 2019-2020 va començar amb 
el títol oficiós de la Copa del Va-
llès Oriental, va acabar amb l'equip 
lluitant per no descendir i amb el 
canvi d'entrenador.

Renovació de Toni Martín
El projecte montornesenc 2020-
2021 compta amb l'entrenador 
Toni Martín, que va arribar po-
ques setmanes abans de la sus-
pensió de la competició. "Hem 
demanat al Toni que renovi i 
en principi ha acceptat. Comp-
tem amb ell per fer el projecte 

ARXIU

BÀSQUET LA DIRECCIÓ ESPORTIVA RENOVA EL TÈCNIC TONI MARTÍN PER AL CURS VINENT

del curs 2020-2021", explica el 
president, que remarca la nova 
oportunitat del sènir masculí per 
al proper curs. "Per a nosaltres 
és un privilegi poder mantenir 
aquesta categoria i treballem 
per millorar de cara el curs vi-
nent".

La direcció esportiva i el cos 
tècnic del club treballen inten-
sament en la planificació de la 
plantilla de la pròxima campanya. 
"La intenció és que els jugadors 
que són importants continuïn i 
fer algunes incorporacions per 
seguir fent evolucionar la plan-
tilla", diu Espín.   jl.r.b.

PLANTILLA L'equip aquesta temporada al seu pavelló municipal

El Bàsquet Vila de Montornès 
evita el descens a Territorial

Temporada 2020-2021

La nova temporada de bàsquet no es 

preveu fins a l'octubre, segons apunta 

la Federació Catalana de Basquetbol. 

"És millor permetre que els clubs i 
entitats estableixin activitats pel 
mes de setembre", diu l'ens federatiu 

que adverteix: "Seria aconsellable no 
començar la competició abans del 
17 d’octubre". 

EL NOU CURS PREVIST 
PER A L'OCTUBRE

ARXIU

MONTORNÈS. Tres equips del fut-
bol base del CF Montornès i dos 
de l'AE Montornès FS s'han vist 
afectats per la suspensió de les lli-
gues, per part de la Federació Ca-
talana de Futbol. L'ens federatiu 
ha comunicat que les categories 
de formació no tindran ascensos 
i tampoc descensos, una situació 
que ha afectat equips de base del 
municipi montornesenc. 

L'ens federatiu és contundent 
i només s'aplicaran ascensos en 
cas que hi hagi una vacant. "En el 
futbol i futbol sala base també 
es dona per finalitzada la tem-
porada sense descensos, i es 
practicaran els ascensos deri-
vats de la cobertura de vacants, 
pel sistema de millor coeficient, 
segons el criteri de territoriali-
tat", diu el comunicat federatiu.

En futbol sala, l'AE Montornès 
té dos equips involucrats. Un in-
fantil lluitava per assolir l'ascens a 
Primera Catalana, mentre que un 
aleví, estava en llocs de descens. 
"La Federació Catalana tenia 
un paper complicat. El nostre 
infantil anava segon i estava 
en llocs d'ascens. Hagués estat 

FUTBOL L'ASSOCIACIÓ I EL CLUB DE FUTBOL, SENSE ASCENSOS

Equips de base afectats 
per la suspensió de la lliga

molt bé pujar, però al final, no 
ha pogut ser", adverteix el direc-
tiu Alfonso Moli, que es mostra sa-
tisfet per l'equip que no ha baixat. 

Pel que fa al primer equip, se-
guirà una temporada més a la Pri-
mera Catalana.

En futbol, el CF Montornès ha 
vist com l'infantil no podrà pujar 
a la Primera Catalana, tot i que un 
aleví i un benjamí s'estalviaran el 
descens. "Per una part és una 
llàstima que no pugui pujar l'in-
fantil; però hem mantingut dos 
equips de base de categoria", 
resumeix el coordinador del CF 
Montornès, Juan Pérez.

D'altra banda, el Montornés 
Norte, que només té el sènior 
masculí, continuarà un any més a 
la Tercera Catalana. En les catego-
ries amateurs, sí que es permet fer 
l'ascens. "No estem afectats, no-
saltres ens hem quedat en una 
zona tranquil·la i ara ja podem 
començar a signar nous juga-
dors, que just tinc tres possibles 
fitxatges que estava pendent 
d'aquesta resolució de la fe-
deració", apunta el tècnic, Ángel 
Cobo.   jl.rODrÍGUEZ b.

El Circuit de Barcelona-Catalunya, després de 68 dies tancat, va
reiniciar  puntualment la seva activitat amb una sessió d’entrenaments 
protagonitzada per alguns pilots mundialistes, tant del Campionat 
del Món de MotoGP com del Campionat del Món de Superbikes. Entre 
aquests hi havia Ana Carrasco, Gabri Rodrigo i Xavi Vierge.  

MONTORNÉS NORTE Seguirà una temporada més a Tercera Catalana

BAIX VALLÈS. L'Sporting Montmeló 
seguirà una temporada més a la 
Divisió d'Honor Catalana. La tem-
porada s'havia posat complicada 
per a l'equip montmeloní, que fi-
nalment veu com la resolució de la 
Federació Catalana de Futbol be-
neficia al sènior masculí. 

L'Sporting Montmeló va finalit-
zar la lliga últim amb 9 punts, a sis 

FUTBOL SALA A LA DIVISIÓ D'HONOR TAMBÉ HI HA EL FS PARETS I EL FS BARRI CAN CALET

L'Sporting Montmeló, 
cuer, salva la categoria

dels llocs de descens i amb dificul-
tats per mantenir la categoria. Tot 
i que finalment seguirà un any més 
a la Divisió d'Honor.

El conjunt montmeloní coinci-
dirà el proper curs amb altres dos 
equips baixvallesans, el FS Parets 
i el Barri Can Calet, de Sant Fost. 
Els santfostencs ocupen el 5è lloc 
i tenien opcions de lluitar per l'as-

cens, tot i que s'havien allunyat 
fins als 12 punts de diferència 
amb el segon classificat. Pel que fa 
als paretans, ocupaven el 7è lloc 
en una zona tranquil·la.  
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

PISO EN VEN-

TA. MOLLET. CAN 

PANTIQUET. Ref. JV 

14239. Finca con 

asc., 70 m2, con 2 

hab., baño, cocina 

con lavadero, salón 

con salida a balcón, 

suelos de parquet y 

vent.  alum. CEE: E. 

Precio: 120.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

ÁTICO EN MOLLET. 

ESTACIÓ DEL NORD. 

Con terraza, finca 

sin asc., 4 planta, 

3 hab., baño, salón 

con salida a tza. de 

30 m2. Suelos gres, 

vent. alum. CEE: G. 

Precio: 115.300 eu-

ros. Ref. JV14263. 

Tel. 93 579 33 33.

LOFT EN VENTA: 

MOLLET. DEL VA-

LLÈS ZONA COL·LE-

GIS NOUS. Referen-

cia: JV13670. Piso de 

1 habitación, baño 

completo, amplio 

salón, cocina inde-

pendiente. Ventanas 

de  aluminio, suelos 

de gres, calefac-

ción, aire acond. 

CEE: G. Precio: 

137.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN VENTA EN 

MOLLET. ZONA CAN 

BORRELL. Piso ref. 

de 113 m2, planta 

baja, 3 hab. (1 suit-

te), 2 baños, sa-

lón-comedor, coc. 

americana. Ref. de 

diseño, suelos de 

parquet, a. a. CEE: B. 

Precio: 237.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA ADOSADA EN 

MOLLET CENTRO. 

Ref. JV4194. Casa de 

338 m2 construi-

dos, en el centro del 

pueblo. Consta de 

tres plantas distri-

buidas en 5 habi-

taciones, 3 baños, 

2 terrazas, 2 bal-

cones. Acabados de 

calidad. Certificado 

eficiencia ener-

gética: E. Precio: 

410.000 euros. Telé-

fono de contacto: 93 

579 33 33.

CASA EN MOLLET. 

ZONA CAN PANTI-

QUET. Ref. JV14264. 

169 m2, 3 plantas 

con 5 hab., 3 baños, 

cocina office, la-

vad., 2 balc., patio, 

jardín y garaje. CEE: 

F. Precio: 325.000 

eur. T. 93 579 33 33.

CASA EN MOLLET. 

COL·LEGIS NOUS. 

Ref: JV 14265. Casa 

adosada de 94 m2, 

en 1 planta. 3 hab., 

baño, amplio salón, 

cocina, jardín y ga-

raje. CEE: 240.000 

euros. Tel. 93 579 

33 33.

PISO EN MOLLET. 

CAN BORRELL. Ref. 

JV14235. Planta baja 

ref. de 113 m2, con 

3 hab. (1 suitte), 2 

baños, salón, coci-

na americana. Ref. 

de diseño, suelos de 

parquet, a. a. CEE: B. 

Precio: 237.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

LOCAL DE 40 M2 

PER LLOGAR A 

MARTORELLES a 

l'Avinguda Piera. 

Per oficina, o per-

sona per fer arran-

jaments, o locutori 

i internet, etc. Alta 

vigent d'aigua i llum. 

Preu assequible a 

tractar. Teléfon 93 

593 71 14.

SE ALQUILA PLAZAS 

DE PARQUING PARA 

COCHES pequeños/

motos en zona Avda. 

Badalona, 8-14 de 

Mollet. Tel. 652 971 

544 / 638 127 395.

NISSAN QASHQAI 

2.0 DCI. 150 CV, 

Tekna, año 2007, 

157.142 km. Precio 

financiado: 6.950 

euros. Tel. 93 593 

26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 

75 CV Acces, 5 

puertas, año 2011, 

108.576 km. Precio: 

5.500 euros. Tel. 93 

593 26 44.

V O L K S W A G E N 

CADDY OUTDOOR 

2.0 TDI 102 CV, año 

2019, 12.234 km, 

automático. Precio: 

26.500 euros. In-

teresados llamar al 

tel: 630 06 59 90.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

DEMANEM:
 Persona neta i organitzada 

  per les neteges de casa rural i casa 
  dels propietaris. 
 Manteniment dels jardins i voltants. 
 Cuidadors dels animals per consum 

  propi, preferible saber matar pollastres 
  i conills. 
 Opcional nocions de plantar hort 

  i bricolatge.
 Imprescindible carnet de conduir.

 

ES NECESSITA MATRIMONI - PARELLA 
PER A REALITZAR TASQUES DE MASOVER

Lloc de treball: Comarca del Berguedà

OFERIM:
 Casa de 3 habitacions, cuina 

menjador, bany, rebost, porxada 
totalment equipada...
 Llum, aigua, calefacció, 

i telèfon a compte de la propietat.
 Cotxe 4x4 per utilitzar a la finca 

i realitzar les compres.
 Nòmina.  

        

Les persones interessades podeu enviar mail: casarural@xuriguera.com  

Per a més informació podeu trucar a partir de les 18 h · T. 630 01 35 73 (Sr. Vila)
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ATLETISME A MONTORNÈS, EL CLUB D'ATLETISME MANTÉ CONVERSES AMB L'AJUNTAMENT

cions sanitàries", diu Corbera. 

D'entre les restriccions que 

s'apliquen a Parets, dins la pista 

només poden entrar deu atletes 

més l'entrenador, hi haurà gel 

desinfectant per a les persones 

PISTA Una imatge de la pista paretana

Parets preveu reobrir la 
pista municipal el dilluns
PARETS / MONTORNÈS. La pista 

d'atletisme municipal de Parets, 

que està dins del Tenes, es preveu 

obrir el dilluns 1 de juny amb res-

triccions, segons ha confirmat el 

president del Club d'Atletisme de 

Parets, Salvador Corbera. L'enti-

tat manté converses amb l'Ajunta-

ment i en aquests primers dies de 

reobertura només podran entrar 

atletes federats i del club paretà. 

L'entrenament a la pista estarà 

reservat pels grups d'especialitat 

sub-16, sub-18, sub-20 i sub-23 

de velocitat, fondistes, llançadors 

i saltadors. "Obrirem a partir 

de les 19 hores per tal de no 

coincidir entrenaments entre 

els diferents grups", explica el 

president de l'Atletisme Parets, 

Salvador Corbera. Pel que fa a la 

resta d'atletes, els entrenaments 

no estaran permesos ara per ara. 

"Farem una prova pilot amb el 

grup de sub-14 per veure com 

s'entrena la canalla, si són com-

plidors o no amb les restric-

i no es podran fer servir els ves-

tidors, els lavabos ni el gimnàs. 

A més, els esportistes hauran de 

portar mascaretes mentre l'entre-

nador doni les instruccions, però 

se la podran treure quan comen-

cin l'activitat física. 

Montornès, a l'espera
Pel que fa a la pista municipal 

d'atletisme de Montornès enca-

ra no està oberta. Des del Club 

d'Atletisme Montornès mantenen 

converses amb l'Ajuntament per 

reobrir l'equipament amb restric-

cions de seguretat i amb tot un lot 

de mesures d'higiene, que caldrà 

aplicar. 

El club montornesenc ha lliu-

rat un document a l'ens munici-

pal amb la seva sol·licitud d'usos 

i confien que es pugui reobrir 

la pista municipal d'atletisme el 

pròxim dilluns, 1 de juny, o el se-

güent, el 7 de juny.   jl.RodRíguez B

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya ha tornat a activar  

les tandes del BiCircuit per a la 

pràctica del ciclisme des de fa uns 

dies per a usuaris federats i ciclis-

tes aficionats. L’horari de les tan-

des per a la pràctica del ciclisme 

és de 18 a 22 h de dilluns a diven-

dres, i de 6 a 10 h durant el cap de 

setmana.

"Per tal de garantir les màxi-

CICLISME ELS CICLISTES PODEN RODAR EN L'ASFALT VALLESÀ

El Circuit, obert per a la 
pràctica del ciclisme

circuit

BICIRCUIT Ciclistes rodant en l'asfalt del circuit montmeloní

mes mesures de seguretat en el 

transcurs de les tandes BiCir-

cuit, es prendrà la temperatu-

ra a tots els participants abans 

d’accedir a les instal·lacions del 

Circuit de Barcelona-Catalunya, 

i els lavabos i les dutxes roman-

dran tancats", explica en una 

nota el Circuit. 

Per accedir al Circuit cal adqui-

rir el tiquet amb antelació.  

10% DE DESCUENTO 

EN REPARACIONES 

HASTA EL 31 DE MARZO

BAIX VALLÈS. Des d'aquest dilluns 

els clubs de pàdel privats del Baix 

Vallès han obert les pistes de pà-

del i tennis. Si bé dilluns i dimarts 

només podien jugar un contra un, 

des de dimecres la pràctica també 

pot ser amb partits de dobles. 

Una de les entitats que van obrir 

dilluns van ser el Club Tenis Mollet 

El Calderí. "No es pot fer ús dels 

vestidors fins que entrem en la 

PÀDEL DES DE DIMECRES ES PERMET JUGAR EN DOBLES

fase 2. Però es pot jugar des de 

dimecres, com es feia abans. 

Tenim gels desinfectants i quan 

entren al club han de portar 

mascareta", explica el responsa-

ble esportiu, Carles Martínez. 

També han obert el Can Prat, de 

Mollet, i els pàdels de la Llagosta, 

Parets i Montmeló. Pel que fa a 

Montornès, l'obertura encara està 

en fase d'estudi.  

Primers partits de pàdel 
i tennis amb la fase 1
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Causes per les quals el 

cotxe no passa la ITV

Les raons que causen que un cotxe no 

passi la ITV solen ser sempre les ma-

teixes, raó per la qual hem preparat 

un article que us faciliti fer una com-

provació ràpida del vostre vehicle i 

així solucionar-lo prèviament en el 

vostre taller de referència.

Un dels elements bàsics per a po-

der realitzar una conducció segura 

és l'enllumenat i la senyalització, tant 

per la nostra pròpia seguretat (poder 

veure) com per la seguretat dels al-

tres (ser vists) i que puguin preveure 

les nostres accions al volant. Aquest 

tipus de fallada no sol tenir gran cost, 

perquè majoritàriament sol trac-

tar-se d'una llum fosa.

Si un retrovisor es troba en mal 

estat, està trencat, no hi és, o no està 

ben subjecte, és raó suficient perquè 

no es passi la ITV.

Una picada en la lluna pot causar no 

passar la ITV. Un pas previ és arreglar 

qualsevol trencament d'aquesta, si-

gui substituint la lluna o reparant-la.

L'estat dels pneumàtics és una de 

les coses que més hem de vigilar, tant 

per a la ITV com per a circular en ge-

neral. Invertir en uns bons pneumà-

tics és invertir en seguretat i adhe-

rència a la carretera, la qual cosa es 

tradueix a invertir en un mateix. Si 

ens centrem en la ITV, el pneumàtic 

ha de tenir una profunditat mínima 

d'1,6 mm per a aconseguir passar la 

prova.  amic - espaciomotor.com

Sense dubte comprar una cadira de 

segona mà, és una opció, però has de 

tenir en compte que les cadires gene-

ralment tenen una data de caducitat 

podent-se usar fins deu anys després 

de la data de fabricació. 

Els materials d'un seient d'automò-

bil per a bebès es desgasten, ja que 

la majoria té una estructura plàstica, 

un material que es degrada amb el 

temps. Les parts metàl·liques poden 

oxidar-se amb la humitat. El cinturó 

que subjecta al bebè també es desgas-

ta a causa de la fricció i la neteja.

Fins i tot, si sembla estar en bo-

nes condicions, un seient de bebè 

pot tenir alguns defectes que el fan 

menys efectiu. Les cadires tenen pe-

ces petites que es perden amb l'ús i el 

transport. Si no sabem l'origen de la 

cadira, no sabem si ha estat en algun 

accident o no. L'impacte d'una col·li-

sió pot trencar la cadira internament.

Les noves regulacions sobre l'ús de 

seients per a bebès són noves i més 

estrictes. Fins fa poc, els models se-

guien els estàndards i regulacions an-

teriors. Una cadira de segona mà pot 

no tenir el sistema d'ancoratge Isofix, 

per exemple que aquest és el nou sis-

tema d'ancoratge que es recomana i 

ja ve establert per a les cadires que es 

venen actualment en botigues per a 

cotxes.  amic - espaciomotor.com

Cadira de nen 

de segona mà
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CULTURA
Guanyadors del primer concurs Escriu-Mó
El primer concurs literari de relats de Montmeló Escriu-Mó ja té 
guanyadors. A la categoria infantil els dos premis han estat, en aquest 
ordre, per a Laia Feijoó (Vincles d'hospital) i per a Naelé Camacho (El Big 

Ben i el retard en el temps). Les guanyadores a la categoria adulta han 
estat Maria Rocaspana (Flor de neu) i Noemí Ruiz (Sra. Blanco).

Mar Canet programa el 
bot del Teatre Lliure amb 
el qual es pot dialogar

MOLLET. L'artista molletà Mar Canet, 
conjuntament amb Varvara Guldja-
jeva, han realitzat la part tecnolò-
gica del bot ENA (Nomen Nescio), 
amb el qual qualsevol persona pot 
dialogar (en anglès) al web del Tea-
tre Lliure des del passat 14 de maig.

Un bot és un programa informà-
tic que fa automàticament tasques 
repetitives a través d'internet. En 
aquest cas, es tracta d'un bot que ha 
après a parlar sense cap més pro-
pòsit que semblar un ésser humà. 
Tanmateix, ENA no entén què diu 
ni què li diuen, sinó que per al bot 
el llenguatge no és més que una 
seqüència de signes que rep i que 
analitza a partir d’un càlcul de pro-
babilitats, i a la qual respon amb una 
altra seqüència. Com que no entén el 
llenguatge, ENA no s’ofèn, no se sor-
prèn ni es cansa. Dialogar amb ENA 
és, per tant, com jugar al frontó, sent 
ella la paret que retorna la pilota.

El molletà explica que han "in-

vestigat la intel·ligència artificial 
d'ENA a l'estudi de Tallinn" i que 
es tracta d'un bot "molt creatiu". 
També destaca que ENA no respon 
únicament la darrera pregunta o 
l'últim comentari, sinó que "con-

testa amb el context de tota la 

conversa". El 14 de juny, ENA mar-
xarà del Teatre Lliure i ara mateix 
"està buscant nova casa". "La 

idea és que ENA vagi viatjant per 

diferents institucions", diu Canet.
Les converses que vagi fent el 

bot s'enregistraran i el director, Ro-
ger Bernat, "intentarà fer-ne una 

obra de teatre". Tot plegat es tracta 
d'una "proposta que busca nous 

formats artístics i que pot funci-

onar online", assegura el molletà, 
qui explica que ell i Guldjajeva estan 
especialitzats a fer "art amb tecno-

logia". A més de tenir l'estudi de Ta-
llinn (Estònia), que acull el bot ENA, 
tots dos tenen un estudi a Mollet i 
viuen entre ambdues ciutats.   S.c.

TEATRE  ES FARÀ UNA OBRA DE TEATRE AMB LES CONVERSES

m.c.

DUET ARTÍSTIC  Mar Canet i Varvara Guldjajeva

La molletana Núria Guiu, 

nominada als Premis Dansacat 

pel seu espectacle 'Likes'

MOLLET. La molletana Núria Gui-
ua ha estat nominada als premis 
Dansacat pel seu espectacle Likes. 
Concretament està nominada a 
les categories de millor espectacle 
i millor intèrpret. Es tracta d'un 
certamen en el qual es decideixen 
els guanyadors mitjançant votació 
al web (ves.cat/euqz). És per això 
que Guiu apunta: "Voldria dir allò 

de 'que guanyi el millor', però 

crec que aquesta frase ha que-

dat obsoleta. Ara potser haurí-

em de dir 'que guanyi qui tingui 

més amics al Facebook'".
La manera de decidir els guanya-

dors, de fet, va directament lligat 
amb l'espectacle Likes, en el qual, 
"des d’una perspectiva socioan-

tropològica, l’artista aborda el 

públic amb un discurs sobre el 

valor social d’un like en les nos-

tres societats digitals", segons ex-
plica el web de Guiu. És a dir, expres-
sa amb el seu cos "la nova manera 

d'agradar, que hi ha internet", així 
com la simbologia dels M'agrada 
com a números mercantils.

La ballarina molletana assevera 
que el xou té una posada en esce-
na "fresca i coreogràfica sobre 

la presència del cos en l’era di-

gital". Guiu també destaca que és 
una actuació de dansa contem-
porània "molt accessible, que 

convida tothom a entrar-hi a la 

peça". A més, afirma que "té una 

fisicalitat forta i entra ràpid, és 

molt directe".
Des que el va estrenar, Guiu ha 

representat Likes una setantena 
de vegades arreu d'Europa. La 
ballarina recalca que està "molt 

contenta d'haver creat la peça 

a Mollet, al CRA'P (Pràctiques 

de Creació i Recerca Artística)" 
i que la nominació a aquest premi 
li serveix de reconeixement, no 
només a ella, sinó també al mateix 
CRA'P i a l'Esther Freixa, qui va 
ajudar Guiu a fer aquest solo.

Likes també ha rebut altres re-
coneixements com l'Aerowaves 
2018, una Menció especial Premi 
Ciutat de Barcelona 2018 i el mi-
llor solo dels Premis de la Crítica 
2018.   SERGIO cARRILLO

ARTS ESCÈNIQUES  OPTA ALS GUARDONS DE MILLOR ESPECTACLE I MILLOR INTÈRPRET

NÚRIA GUIU  A 'Likes'

N.G.N.G.

LA BALLARINA MOLLETANA  En un dels moments del seu espectacle

TERCERA COL·LABORACIÓ AMB EL 
DIRECTOR DE TEATRE ROGER BERNAT
n  Amb ENA, ja és la tercera vegada que el duet artístic format per Mar Canet i 
Varvara Guldjajeva treballen amb el director Roger Bernat. Ja ho havien fet amb els 
espectacles Pendent de vot, en què el teatre es convertia en un parlament on els 
vots del públic era una part imprescindible del xou. També van fer plegats Uti et 

abuti (El dret a l'ús i a l'abús), on van crear a La Pedrera un xat d'unes 150 persones 
amb els espectadors, novament amb un paper rellevant dins de l'espectacle.

D'altra banda, pel que fa a les obres de Canet i Guldjajeva, tots dos van 
exposar Camaleón al Museu Abelló durant el primer trimestre del 2018. Es 
tractava d'una bandera blanca formada per un teixit de leds que permetia que es 
transformés en la bandera de qualsevol país.

40 anys de les Colles de Gitanes vallesanes
L'Agrupació de Colles del Ball De Gitanes del Vallès, on hi ha les 
colles de Parets, Montmeló i Martorelles, han penjat un vídeo a les 
xarxes per celebrar el seu 40è aniversari, que estava previst que 
l'haguessin celebrat amb una ballada a Montserrat. El vídeo ha 
estat editat per Daniel Viñallonga, de la colla martorellesenca.
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Jèssica Roca publica el 
seu quart llibre, 'No és 
cap espòiler, és la vida'
MONTMELÓ.  L'escriptora montme-

lonina Jèssica Roca (tot i que veïna 

de Sant Antoni de Vilamajor) ha 

publicat el seu quart llibre. Es tracta 

de No és cap espòiler, és la vida, una 

obra composta per 56 relats que ha 

anat publicant al seu bloc La bústia 

groga. La meitat dels relats són de 

ficció i l'altra meitat són de no-fic-

ció. Tots plegats s'inclouen dins del 

"realisme literari".

Els relats estan inspirats "en el 
dia a dia, en la gent de la feina o 
en històries personals". Tots ells 

inclouen personatges amb unes 

afinades descripcions psicològi-

ques, "no són personatges plans", 

assegura Roca, qui apunta que al-

guns dels temes recurrents són "les 
malalties i la mort". També "la in-
fidelitat", històries amb un potent 

rerefons social i històric com "la 
gran recessió del 2009-2010", o 

"temes més frívols com compa-
nyes de feina penques".

La montmelonina creu que "mol-
ta gent es veurà identificada en 
els relats" pel fet que tracta histò-

ries quotidianes. En un d'ells, per 

exemple, explica "tot el trajecte 
que fa la protagonista el dia del 
seu casament des que s'aixeca, 

ES TRACTA D'UNA OBRA COMPOSTA PER 28 RELATS DE FICCIÓ I 28 DE NO-FICCIÓ QUE ROCA HA ANAT PUBLICANT ELS DARRERS ANYS AL SEU BLOC 'LA BÚSTIA GROGA'

MONTMELÓ.  L'escriptora i periodis-

ta montmelonina Anna Ballbona ha 

publicat recentment un nou llibre, 

No soc aquí. L'obra, guanyadora del 

cinquè Premi Llibres Anagrama de 

Novel·la, furga "en el sentiment 
d'estranyesa", un sentiment que 

ha acompanyat l'autora com a "dè-
ria i com a pensament personal".

Quan la Mila –narradora i pro-

tagonista– es queda embarassada, 

intenta endinsar-se en els motius 

de l'estranyesa que l'ha acompa-

nyada sempre. Ballbona explica 

que es tracta "d'un recorregut 
que no és individual, sinó que 
apareixen molts personatges i 
històries que estan lligades a la 

idea de l'estranyesa". L'autora ha 

intentat que la Mila miri "la seva 
estranyesa amb un cert vitalis-
me, perquè recorda històries i 
episodis de la seva vida amb els 
quals ha caminat" i que han con-

tribuït a què se senti desencaixada 

i fora de lloc. També reivindica una 

idea d'estranyesa que evoluciona i 

que serveix com a motor de canvi. 

"És justament estranyant-nos 
de les coses que veiem que po-
dem canviar-les i detectar les 
anomalies".

La periodista tenia clar que volia 

escriure una novel·la de ficció, i ne-

cessitava un motiu pel qual la Mila 

rememorés tots els seus records 

i que fos, a la vegada, una "petita 
intriga titil·lant" al llarg del text. 

Apunta que va trobar en l'embaràs 

de la protagonista el pretext per 

desenvolupar aquesta idea.

En aquesta novel·la, la periodis-

ta assumeix la primera persona 

i admet que és nou per a ella. Al 

llibre "parla la Mila i no l'Anna 
Ballbona i aquesta ha estat una 
part del repte i del joc de la no-
vel·la perquè fins a quin punt el 
lector es creu tot el que diu la 
Mila i quina part considera que 
és una ficció", assenyala.

Els paisatges tenen un gran pes 

a No soc aquí. L'escriptora indica 

que volia abocar un món que sem-

LITERATURA  BALLBONA HA GUANYAT AQUEST 2020 EL PREMI LLIBRES ANAGRAMA DE NOVEL·LA AMB 'NO SOC AQUÍ', QUE ES TROBA A LES LLIBRERIES DES DE DIMECRES

'No soc aquí', nou llibre de la 
montmelonina Anna Ballbona

amb flashbacks i dilemes perso-
nals". Roca també destaca un text 

"d'un noi de la perifèria de París 
que estudia gastronomia. El noi 
passa el Nadal tot sol, ja que no té 
família. És un relat trist, però al-
hora esperançador: el curs l'està 

ajudant a integrar-se".

Tanmateix, bona part dels relats 

–tant els de ficció com els de no-fic-

ció– estan ubicats en espais de la 

comarca: "Hi surt molt Granollers 
amb la Porxada, també Sant An-
toni de Vilamajor, on visc, o el 

j.r.

JÈSSICA ROCA  L'autora montmelonina amb la seva darrera obra

polígon de Parets on treballo, a 
Freudenberg". En aquest sentit, 

toca molt l'ambient laboral, així 

com els entorns del polígon. No hi 

ha polígon sense bar, i Roca també 

els descriu en un dels relats, deta-

llant com li serveixen l'entrepà de 

llom i la cervesa, i com un home juga 

amb la màquina escurabutxaques 

mentre ella troba un llibre d'Oscar 

Wilde on mai s'ho hagués imaginat.

El títol del llibre és el d'un dels 

relats de no-ficció, en el qual parla 

de com va conèixer la doctora es-

pecialista en drogodependències 

que la va ajudar a fer el seu llibre 

Ni un gram. Pel que fa a la imatge 

de la portada, es tracta d'una pintu-

ra d'un company de feina de Roca, 

que representa l'actriu i escriptora 

estatunidenca Rosario Dawson. No 

és cap espòiler, és la vida es pot com-

prar a Amazon i també a La Gralla 

(Granollers).   SERGIO CARRILLO

mar vila / acn

ANNA BALLBONA  

bla semifantàstic i de conte. Per 

això, afegeix, ha recreat un barri i 

un poble que no tenen nom i això 

li ha permès donar "una certa 
mítica que acompanyés les his-
tòries. No volia que fos una peri-
fèria que propiciés una entrada 
condicionada". Considera que la 

creació d'un espai totalment nou 

contribueix al joc del llibre. "L'es-
pai acompanya un seguit d'his-
tòries i m'interessaven perquè 
parlen també d'on venim i són 
molt més habituals en el món de 
pagès que en un món carregat 
de ciment". Ballbona volia oferir 

una mirada entranyable a través 

de personatges el pare, l'avi, l'àvia i 

històries que s'expliquen i silencis 

que hi ha dins les històries. "La Mila 

es pregunta molt sobre l'herència 

que ha rebut i què en farà i que do-

narà a la criatura que espera. In-

tenta plantejar la idea de l'herència 

en un sentit ampli", manifesta.

Estava previst que el llibre ar-

ribés a les llibreries el passat 25 

de març, però a causa del confina-

ment la data s'ha hagut d'ajornar 

fins a aquest dimecres.    ACn

dissabte 30

diumenge 31

divendres 29

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

Cel serè durant el matí. A la 

tarda, creixement de nuvo-

lades, que ja al vespre des-

carregaran alguns ruixats.

Un altre matí amb cel serè, 

que en el cas d’avui es 

prolongarà fins a la tarda, 

malgrat alguns núvols 

d’evolució sense conse-

qüències.

Alguns núvols alts al matí, 

sense importància. A la 

tarda, més sol fins al ves-

pre, en què es tornaria a 

ennuvolar.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 21 31ºC 16ºC 30ºC - 29 km/h SSW

DIVENDRES, 22 30ºC 17ºC 27ºC - 24 km/h SE

DISSABTE, 23 30ºC 16ºC 24ºC - 29 km/h SE

DIUMENGE, 24 24ºC 19ºC 22ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 25 26ºC 19ºC 24ºC - 24 km/h SSW

DIMARTS, 26 27ºC 15ºC 25ºC - 31 km/h SE

DIMECRES, 27 25ºC 16ºC 24ºC - 32 km/h ESE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
El Museu Abelló reobre les 
portes a partir de dijous
MOLLET. A partir del 4 de juny, el 

Museu Abelló tornarà a obrir les 

portes, tanmateix, per qüestions 

d’espai i d’aforament de moment 

no obriran la Casa del Pintor. A més, 

perquè el públic pugui "tornar a 
passejar pel Museu amb total se-
guretat i sense preocupar-se de 
res més que no sigui gaudir de 
l’art i la cultura, estem treballant 
per oferir totes les mesures d’hi-

giene i prevenció necessàries", 

apunten des del Museu Abelló.

L'horari d’obertura serà l’habi-

tual de l’època d’estiu i, amb l’ob-

jectiu d’afavorir la tornada del 

públic i d'incentivar noves visites, 

l’entrada al museu serà gratuïta 

durant tota la temporada d’estiu 

i fins al 4 d’octubre. Fins a aque-

lla data, a més, es podrà gaudir de 

l’exposició Fer, l’humor amable. 

ART  L'ENTRADA SERÀ GRATUÏTA FINS AL 4 D'OCTUBRE
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