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CRISI DEL COVID-19

Preparats per
fer el pas cap
a la fase 2
La supressió de franges horàries i el permís
per a reunions de 15 persones, novetats
BAIX VALLÈS. A l'espera de la confirmació del Ministeri de Sanitat,
el Departament de Salut ha proposat que la regió sanitària de
Barcelona i les metropolitana sud
i nord, en què es troba el Baix Vallès, passin a la fase 2 del desconfinament. A partir d'aleshores, els
municipis baixvallesans podran
gaudir d'un relaxament en les restriccions que imposa el procés de
desconfinament. Entre aquestes
hi ha l'eliminació de les franges
horàries –amb excepció de 10 a
12 h i de 19 a 20 h, que continuen
reservades per a gent gran–, o la
possibilitat de fer reunions de fins
a 15 persones.
Quant a l’activitat �ísica, també
es permet, a partir d'aquesta fase
2, que es faci en grups de quinze
persones sempre que es practiqui
un esport sense contacte i a l’aire
lliure. A més, es deixa banyar-se en
piscines i platges. En el cas de les
piscines es permet el seu ús recreatiu amb un 30% de l'aforament
com a màxim. També poden obrir
els parcs naturals amb un 20% de
l'aforament i per als que van a caminar per la natura, els grups poden ser de �ins a 20 persones.
Al comerç, es permet �ins a un
40% de l'aforament i reobren els
centres comercials amb un 40% a
dins de l'establiment i un 30% en

les zones comunes.
En aquesta segona fase de la desescalada, també es permet obrir
l'interior de bars i restaurants
amb un 40% de l'aforament i la
celebració de casaments amb 100
persones com a màxim a l'aire
lliure i 50 en espais tancats.
Mentre que als llocs de culte es
permet el 50% de l'aforament i
pel que fa a la celebració de vetlles
el topall és de 15 persones en espais tancats i 25 en espais oberts.
Una de les grans novetats
d'aquest dilluns és que les escoles
podran obrir les seves portes (vegeu
pàgina 4). També es permetrà la reobertura d'altres centres formatius,
tals com acadèmies o autoescoles,
guardant les oportunes mesures
d'higiene i prevenció i sempre que
no superin un terç de l'aforament.
Els locals en els quals es desenvolupin actes i espectacles culturals,
tals com sales de cinema i de teatre,
podran reprendre l'activitat amb un
terç de l'ocupació. Mentre que les
biblioteques, podran disposar de
�ins al 30% del seu aforament.
Amb l'entrada a la fase 2 també
es permeten les visites als residents d'habitatges tutelats, centres residencials de persones amb
discapacitat i residències de gent
gran, així com la possibilitat per
als residents de fer passejos. ❉

Reclamació per una major
inversió en sanitat pública
Sanitaris de l'Hospital es concentraven dimecres davant del centre
a.m.

MOLLET. Membres del personal de
l'Hospital de Mollet es concentraven dimecres davant les portes del
centre sanitari en suport a les mobilitzacions promogudes per tot
Catalunya per reclamar millores
laborals i econòmiques. La trobada, que faran tots els dimecres, ha
comptat amb el suport de la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès. "La pandèmia ha deixat a la llum que les
retallades del 2010 han fet molt
mal al sistema de salut pública,
ens hem trobat amb falta de material i de personal, hem hagut
de doblar torns i treballar moltes hores, estem esgotats i això
entenem que ha estat a causa de
les retallades", explicava Mònica
Sánchez, infermera de l'Hospital,
qui ha llegit el manifest.
Segons Sánchez, el que demanen "no només són reivindicacions econòmiques, sinó que volem donar qualitat assistencial
a les persones que atenem". En
aquest sentit, agraïa el reconeixement que la gent els ha donat amb
els seus aplaudiments durant la
pandèmia i els ha demanat suport
de nou, en les reivindicacions actuals: "Volem reconeixement,
que la gent ens faci costat, que
surti al carrer amb nosaltres.
Els aplaudiments al principi ens
emocionaven perquè era una
situació amb una gran càrrega
emocional, però pensàvem si la
gent es recordaria de nosaltres
quan acabés tot això".

Més EPIs per a un possible rebrot
Durant la lectura del manifest el
personal de l'Hospital de Mollet
també reclamava més Equips de

REIVINDICACIONS Concentració dels sanitaris dimecres al migdia
Protecció Individual (EPIs): "La
situació actual és força tranquil·la, ara disposem de material de protecció, però hi ha hagut
moments de la crisi que el material no arribava", assegurava
Sánchez, indicant que el problema
pot sorgir si més endavant hi ha
un rebrot del virus.
Els treballadors també reivindicaven que se'ls tornin els diners
per l'ús de l'aparcament: "Havia
sortit un decret perquè l'aparcament durant la pandèmia havia de ser gratuït i no ha estat
així i és una de les altres coses
que reivindiquem", afegia la infermera de l'Hospital.
Per la seva banda, Antonio
López, Portaveu de la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública
del Baix Vallès es mostrava satisfet de la concentració: "Estem
molt contents perquè per primera vegada en molts anys hem
fet una reivindicació conjunta
amb els sanitaris de l'Hospital

de Mollet", deia López, qui assegurava que comparteixen les
reivindicacions dels sanitaris i
seguiran lluitant per una sanitat
pública de qualitat i "més potent"
que l'actual. ❉ a.mir

Estabilitat

CAP NOU INGRÉS
NI CAP DEFUNCIÓ A
L'HOSPITAL MOLLETÀ
Per segona setmana consecutiva,
l’Hospital de Mollet no ha registrat
cap nou ingrés de pacients amb la Covid-19. Les altes acumulades sumen
quasi 500 persones i, en relació a la
setmana passada no hi ha hagut cap
defunció. Amb tot, el centre mantindrà
una àrea d’hospitalització preparada i
aïllada en cas que hi hagi nous ingressos en les properes setmanes.

...VITAMINA C
VITAMINA D
REISHI
SHIITAKE...
PRODUCTES DIETÈTICS I NATURALS
Horari:
Matins de 9 h a 13 h · Tardes de 16 h a 20 h
Dissabtes de 9 h a 13 h

El Racó de la Salut

somsalut

619 874 285

No descuidis
les teves defenses.
Vine i t’assessorarem
en alimentació i salut.

Avinguda Jaume I, 110 / Carrer Gaietà Víncia, 8 · 08100 Mollet del Vallès · T. 93 579 45 58 / 93 570 47 99
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PART DELS AJUNTAMENTS
MANTENEN TANCADES LES
LLARS D'INFANTS MUNICIPALS
BAIX VALLÈS. Un altre dels serveis

BATES PENJADES Dilluns molt pocs alumnes podran tornar a les aules de les escoles que reobriran a mitges

Les escoles preparen la
reobertura amb reticències
BAIX VALLÈS. Les escoles i instituts ja
preparen la reobertura dels centres
per a dilluns, un cop el territori passi a la fase 2, dos setmanes abans
que acabi el curs lectiu que finalitza
el 19 de juny. Una reobertura que
no és per a tots els alumnes i que
ha de seguir unes estrictes mesures
de seguretat marcades pel Departament d'Educació. El pla d'Educació
estableix un retorn voluntari dels
alumnes i una ràtio de 8 o 10 alumnes a infantil, de 13 a primària i de
15 a secundària. El departament
marca directrius sobre distàncies,
higiene i neteja i es preveu reprendre les classes de final d'etapa, sisè
i quart d'ESO, així com la preparació de la selectivitat, però també
es contemplen tutories individuals
o en grup en qualsevol nivell. A infantil (P3, P4 i P5) hi ha un servei
d'acollida al matí.

Malestar en escoles i sindicats
El retorn parcial a les aules, però,
no compta amb el vistiplau de gran
part de la comunitat educativa.
Cada centre ha hagut d'elaborar el
seu pla específic que reculli les mesures, un pla, però, que ha eviden-

ciat les dificultats per complir els
requeriments de seguretat principalment en l'etapa infantil.
Des dels Serveis Territorials
d'Educació del Vallès Oriental Maresme han confirmat que tots els
centres baixvallesans reobriran
dilluns. Malgrat tot, no s'han estalviat les queixes de gran part de la
comunitat educativa. De fet, els re-

El professorat denuncia les
dificultats per mantenir la
seguretat a l'etapa infantil
però veu viable l'atenció a 6è
presentants de la junta territorial
de direccions de primària del Maresme i el Vallès Oriental, entre els
quals es troben les directores de les
escoles Joaquim Abril de Sant Fost
i Joan Abelló de Mollet, han tramès
una carta als Serveis Territorials
d’Educació en què exposen que
amb l'aplicació del pla de reobertura dels centres per als infants de
3 a 6 anys no es podrà garantir la
seguretat, ni dels infants ni del personal. “No tenim ni els mitjans, ni

la formació ni el temps per fer
l’organització necessària”, asseguren. La carta critica que Educació demani als centres que facin de
“guarderia”, tenint en compte que
l’aprenentatge es continuarà fent
de forma telemàtica i que no es podrà fer docència en la reobertura
dels centres.
A més, també constata que el
pla pot fomentar un “tracte deshumanitzat i de maltractament
institucional als infants”, perquè
“ignora els seus drets i necessitats afectives”. També assegura
que les mesures de distanciament
que proposa l’ordre i les instruccions “van en contra dels nostres
projectes educatius i poden provocar una gran ansietat en els
infants i en els docents”.
En canvi, la junta territorial de
direccions veu viable la reobertura dels centres per als alumnes
de 6è de primària, que “podran
venir a l’escola per fer el tancament del curs i l’acomiadament
de l’etapa de primària”. Aposten
perquè els alumnes puguin anar a
l’escola algun matí una estona en
grups màxims de 13 alumnes. i

educatius que pot obrir a la fase 2 són
les escoles bressol. En aquest cas,
l'obertura al Baix Vallès serà desigual.
Pel que fa a les escoles bressol que són
de titularitat municipal, alguns ajuntaments com el de Mollet, Parets i Montornès ja han anuciat que no reobriran
els equipaments dilluns. En el cas de
Mollet, l’Ajuntament ha decidit no obrir
mentre el Departament d’Educació
mantingui les condicions de reobertura que ha fet públiques, com mantenir
la distància de seguretat d'1,5 metres
entre personal i infants o entre els mateixos nens. Per al consistori molletà,
aquestes condicions no garanteixen
la seguretat sanitària dels infants, les
seves famílies i dels docents, trenca
el model educatiu establert i tampoc facilita la reconciliació familiar i
laboral. Les condicions indicades pel
Departament “tampoc permeten la
continuïtat del nostre projecte pedagògic, basat en potenciar les capacitats d’autonomia i descoberta dels
infants”, considera el regidor d'Educació, Raúl Broto.
En referència a la conciliació laboral
i familiar, per a l’Ajuntament de Mollet,
l’horari establert de 9 h a 13 h i l'obligació
d’esglaonar l’entrada dels grups amb 15
minuts de diferència, fan complicat preveure que aquesta conciliació es pugui
dur a la pràctica. Fins i tot, encara que es
decidís ampliar aquest horari fins la tarda, Raúl Broto recorda que “no veiem la
possibilitat d’oferir el servei de menjador amb les condicions adients”.
Segons l’Ajuntament, algunes famílies ja li han fet arribar que amb aquestes condicions no tenen la voluntat de
portar els infants a les escoles durant
aquest període.
És el cas també de l'Ajuntament de

Parets, que "després de diverses reunions amb els equips directius de La
Cuna, El Gargot i el Cirerer, i un cop
fetes les consultes a les famílies per
conèixer les seves necessitats reals del
servei", ha decidit que no reprendran
l'activitat al juny i ho faran ja el pròxim
setembre. Així ho ha decidit l'Ajuntament. La regidora d'Educació, Casandra
García, avança que: "Ara, l'Ajuntament
i tot el professorat estem treballant
perquè la tornada a les aules el mes
de setembre es pugui fer amb totes les
garanties necessàries i amb la màxima
seguretat i normalitat possibles".
En canvi, els ajuntaments de Sant
Fost i Martorelles han confirmat que la
previsió sí que es obrir dilluns.

Malestar de les privades
Per la seva part, les escoles bressol
privades també s'han manifestat contràries al pla de reobertura. De fet,
segons fonts del sector, a Mollet, cap
de les llars d'infants privades obriran
dilluns. Entre altres consideracions,
lamenten que "amb una ràtio de 5 infants per educador/a no podem complir amb allò a què el Departament
ens obliga. No tenim ni prou espai ni
prou professionals". En aquest sentit,
apunten que no tenen opció d’utilitzar altres espais, a diferència d’altres
escoles que poden adequar els seus
equipaments municipals, ni poden
contractar nou professorat "en la situació econòmica en què ens trobem
dos mesos i mig després del tancament forçós". "La condició de la ràtio
és totalment insostenible econòmicament", apunten els professionals,
que també destaquen que la planificació "no garanteix un retorn que
respecti emocionalment els nostres
infants", asseguren.
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SOCIETAT

L'Arxiu Comarcal reobre portes

L'Hospital guardonat per la lluita contra el tabac

Després de setmanes de tancament arran de la
Covid-19, dilluns, l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental
(ACVO) –al carrer de l'Olivar de Granollers– va tornar
a obrir les portes per a consultes presencials, tot i que
cal demanar cita prèvia amb 24 hores d'antel·lació.

La Fundació Sanitària Mollet ha estat acreditada amb el ‘nivell or’ de la
Xarxa Internacional d’Hospitals Sense Fum. L’entrega d’aquest guardó
estava prevista al juny a la ciutat de Seül, en el marc del Gold Forum
event, durant la 28a Conferència Internacional de la Xarxa d’Hospitals
Promotors de la Salut (HPH), però s'ha posposat per la Covid-19.

EQUIPAMENTS L'AJUNTAMENT TREBALLA EN LA SEGURETAT DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS

ELS USUARIS HAURAN DE DUR MASCARETA PER ENTRAR

Montornès reobrirà durant
el juny l'atenció ciutadana
presencial amb cita prèvia

La Biblioteca reprèn
el servei de préstec

aj.montornès

aj. montornès

nes que no puguin accedir a través
d’Internet.

Serveis a cada edifici

AL CARRER SANT ISIDRE Es trasllada l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
MONTORNÈS. L'Ajuntament reobrirà, de manera gradual, les primeres setmanes del mes de juny
l'atenció ciutadana presencial
amb cita prèvia, a diversos edificis
municipals durant la desescalada
del confinament per la Covid-19.
El consistori treballa en l'adequació de l'edifici del carrer de
Sant Isidre, ocupat abans per l'escola Palau d'Ametlla, el de l'Oficina
del barri i l'antiga Aula de Formació d'Adults per traslladar l'atenció ciutadana presencial i garantir
les mesures de protecció i higiene.

L'objectiu és atendre la ciutadania d'una manera personalitzada,
estalviant temps d'espera i mitjançant un únic punt d’accés per evitar desplaçaments pels diversos
centres municipals.
Els ciutadans podran reservar
la cita prèvia a través d'Internet.
El sistema de reserva telemàtica
estarà disponible les 24 hores els
7 dies de la setmana. També es
podrà accedir a la reserva de cita
prèvia telefònicament o excepcionalment de forma presencial
únicament per a aquelles perso-

D'aquesta manera, a l'edifici del
carrer Sant Isidre es traslladarà l'Oficina d'Atenció Ciutadana
(OAC), l'atenció presencial dels serveis de Territori, de Serveis Social,
i dels serveis específics del Departament municipal d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç (OPEC),
a més de l'atenció de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC). Mentre que a l'antiga Aula
de Formació per a Adults, situada
al costat de l'Escola Marinada, acollirà també serveis de l'OPEC, concretament el Dispositiu d’Inserció
Laboral (DIL Barri).
A l'Oficina del barri, al carrer de
las Hermanas de la Virgen Niña,
s'instal·larà un punt d'atenció ciutadana (OAC), es recuperarà l'atenció presencial de serveis com el de
Mediació, la rehabilitació d'edificis
i de suport a comunitats, el Servei
d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD), i l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC).
L'atenció ciutadana presencial
s'anirà habilitant progressivament per a la resta de serveis municipals, a mesura que s'avanci en
les fases de la desescalada.

AMB CITA PRÈVIA La Biblioteca està oberta des d'aquest dilluns 1 de juny
MONTORNÈS. Després de més de
dos mesos tancada, des d'aquest
dilluns 1 de juny, la Biblioteca torna a oferir el servei presencial de
préstec de documents amb cita
prèvia. Així, qui vulgui endur-se
un o més documents en préstec ha
de demanar cita trucant al telèfon
de la Biblioteca 93 568 65 30 o bé
omplint el formulari telemàtic que
ha posat a disposició dels usuaris
la Diputació.
Un altre dels serveis que també
torna a estar actiu és el de retorn
dels documents, el qual únicament
es pot fer a través de la bústia exterior de la instal·lació.

Mesures higièniques
Per poder entrar a la Biblioteca,
és obligatori l’ús de mascareta. A

més, els menors de 14 anys han
d’anar acompanyats. També es
recomana portar bossa per transportar els materials de préstec.
Des d'aques dilluns 1 de juny, els
usuaris poden accedir a la Biblioteca els dilluns, dimarts, dimecres
i divendres de 16 h a 19.30 h. Mentre que els dijous, l'horari d'atenció es fa al matí, de 9.30 h a 13 h. Els
dissabtes l'equipament romandrà
tancat.
Des de la Biblioteca recomanen que si hi ha alguna persona
interessada a fer-se el carnet per
poder accedir als serveis de l'equipament, pot sol·licitar el carnet
provisional de forma telemàtica,
el qual s'obté de forma immediata
des del web de la Xarxa de Biblioteques de Diputació.
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COMERÇ HISTÒRIC LES OBRES DE CAN FÀBREGAS VELL OBLIGUEN A TANCAR L'ESTABLIMENT REFERENT EN LA VENDA DE PETARDS
s.c.

La Tenda Verda
abaixa la persiana
MOLLET. A principis de juny de
cada any en apropar-se Sant Joan,
reobria la Tenda Verda, un referent a la ciutat pel que fa a la venda
de petards. Enguany, però, la botiga ja no aixecarà la persiana. La
promoció urbanística a Can Fàbregas ha condemnat aquest comerç
amb més de 60 anys d'història al
tancament, segons explica Joan Joher, propietari de la botiga, i veí
d'un dels habitatges afectats per la
construcció de pisos a l'espai, que
obligarà quatre famílies a deixar
casa seva. "No voldríem deixar
casa nostra però l'urbanisme
mana i ara haurem de marxar
a un pis que res té a veure amb

MOLLET DEL VALLÈS
26/05 Maria Alejandre Sebastian
26/05 Joaquín Fortes Jove
26/05 Pedro Carlos Velez Cabrera
29/05 Victoriano Martin Martin
30/05 Francisca Gil Perrino
31/05 Mª Ángeles Barnils Cuscó
01/06 Sofia Alija Vecino
PARETS DEL VALLÈS
27/05 Matilde Hidalgo Gonzalez
29/05 Juana Lozano Gutierrez
31/05 Angel Caraballo Ruiz

el que tenim aquí", diu Joher, qui
lamenta no haver trobat prou suport de l'Ajuntament. "Se n'han
rentat les mans", considera.

LA PORTA La pintura verda és el que ha donat nom a la botiga
venda de pirotècnia.
La botiga podria haver obert
aquest any, ja que la previsió és
que s'enderroqui el 2021, però
l'entrada en vigor d'una nova normativa de seguretat en els establiments de venda de pirotècnia
obliga a fer una inversió a la botiga

que, segons Joher, no els surt rendible. "Si poguéssim continuar el
negoci més anys recuperaríem
la inversió però per dos anys
no val la pena", diu Joher, qui assegura que els seus fills "haurien
seguit el negoci familiar perquè
ho portem a la sang". l.ortiz

TAXES EL COL·LECTIU, QUE HA ANUNCIAT MOBILITZACIONS, ES VA CONCENTRAR DIMECRES DAVANT L'AJUNTAMENT DE MOLLET

16 entitats es queixen al Síndic
per la pujada de les escombraries
MOLLET. Unes 13 entitats locals
i 3 d'àmbit català han presentat
davant el Síndic de Greuges una
queixa per la pujada del rebut
d'aigua i de residus a Mollet. El
col·lectiu que es va concentrar
dimecres davant les portes de
l'Ajuntament, anuncia que iniciarà un període d'informació i
mobilització fins que la situació
que consideren de "gravetat", no
sigui revertida.
Segons les entitats, "els efectes d'aquesta pujada, molt per
sobre de l'IPC, i la més cara del
Vallès Oriental, s'agreugen",
perquè el rebut ha estat transmès

a les famílies en "plena pandèmia, causant greus perjudicis
per a les famílies i el petit comerç de la ciutat".
Les 16 entitats denuncien que
el servei de residus i aigua és
"molt deficient" i sol·liciten al
Síndic de Greuges el retorn de
l'import corresponent a la pujada d'un 13,4% del rebut en un
any. També li demanen que insti
a l'Ajuntament a fer una auditoria
de la gestió del subministrament
d'aigua i residus. Segons Ana Mejías, de PAH Mollet, el problema
rau en el fet que "un servei que
hauria de ser públic està priva-

EDUCACIÓ A 1r D'ESO HAN ESTAT 419 DE LES 423 TOTALS

titzat, i això sí que és responsabilitat directa d'aquest Ajuntament". Per a Mejías, si el servei
fos públic, "podria estar molt
més fiscalitzat i saber-se més
bé en què s'apliquen aquestes
pujades, perquè ara mateix és
una gestió opaca", ha afirmat.
A banda d'aquesta qüestió, reclamen ajudes per a les famílies
en situació de vulnerabilitat econòmica: "Donada la crisi sanitària, moltes famílies estan un estat de vulnerabilitat econòmica
molt més crítica que abans i
demanem que no se'ls cobri
aquest rebut", explica Laura Vi-

llar, representant de Mollet pel
Futur i Mollet Feminista.
També proposen que els rebuts
de l'aigua i de residus siguin gestionats de forma separada i que no
sigui SOREA qui en faci la gestió.
"No és just que tallin el servei
d'aigua per no pagar els residus, és un servei bàsic que no
pot anar vinculat al servei de
residus del poble, ha d'estar segregat", exposa Albert Rodríguez,
representant de Mollet Pedala i
Mollet pel Futur.
Per últim, reclamen que l'Ajuntament redueixi la producció de
residus i augmenti la recollida selectiva fins als mínims fixats per la
Unió Europea. "La recollida selectiva no passa del 38% quan
hauríem d'estar en el 50%, tenim molt rebuig que té uns costos molt alts", afirma Villar. a.m.

SOLIDARITAT L'ENTREGA ES FA AL PAVELLÓ D'ESPORTS

Mollet recull 448 sol·licituds Martorelles reparteix
de 488 places per cursar P3 mascaretes a tots els veïns
MOLLET. Després del període de
preinscripció escolar que, enguany, principalment s'ha realitzat de forma telemàtica, Mollet ha
registrat 448 sol·licituds d'alumnes de P3, una xifra inferior a les
places que oferien les escoles molletanes, un total de 488 places.
El passat 22 de maig es va tancar el període de preinscripcions
escolars per al segon cicle d’edu-

cació infantil, educació primària,
centres Integrats i Educació Secundària Obligatòria (ESO) per
al curs 2020–2021. El nombre de
places oferides garanteix que Mollet compti amb places suficients
per cobrir la demanda i poder rebre l’alumnat que s’incorpori més
endavant. A l'ESO, les sol·licituds
han estat més ajustades: 419 demandes d’un total de 423 places. i

86 anys
55 anys
79 anys
83 anys
95 anys
90 anys
85 anys
73 anys
89 anys
87 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Dels comestibles als petards
La Tenda Verda, on va néixer el mateix Joher, és un negoci familiar que
va néixer dels seus pares, en Joan i
la Pepeta, que hi van obrir una botiga de comestibles fa més de 60
anys. Els petards van arribar quan
van començar-hi a vendre piules i
cebetes a granel per Sant Joan, Sant
Pere i Sant Jaume. A principis dels
80 el negoci de venda d'alimentació
va tancar i es va mantenir la botiga
oberta només per les èpoques de

Defuncions

MARTORELLES. L'Ajuntament ha
posat en marxa un nou repartiment de mascaretes, aquest cop
adreçat a tota la ciutadania. Fins
ara, el consistori havia repartit
2.600 unitats als domicilis de les
persones majors de 65 anys i els
menors de 14 anys i adults acompanyants.
Aquesta nova entrega es fa de
manera presencial, les persones

interessades hauran de recollir-les al pavelló d'esports de dilluns a divendres de les 09 h a les
12 h presentant el seu DNI.
Totes les mascaretes han estat
confeccionades per la xarxa formada per 46 voluntàries i voluntaris de Martorelles amb la col·laboració de Tapissats Saborit, Robin
Hat, Camfil España SA, Fainsa i
esterilitzades per Corbion. i

programació

Divendres, 5 de juny de 2020
Programació infantil: Les tres bessones (9h
i 16h); Ben Trobats (10 h), Fem un musical
(10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); Connecti.
cat (19h)
Dissabte, 6 de juny de 2020
Programació infantil: Les tres bessones (10h i
16h); The weekly mag. Home edition (17h); (r)
Els alcaldes responen els dubtes de la crisi del
coronavirus (15h i 21h); (r) El Partit. Bàsquet:
Recanvis Gaudí B- Sant Gervasi (22 h)
Diumenge, 7 de juny de 2020
Programació infantil: Les tres bessones (10h
i 16h); Els alcaldes responen els dubtes de la
crisi del coronavirus (a les 15h i 21h) i Pel·lícula
infantil: El regal de la Molly Monster (17h)
Dilluns, 8 de juny de 2020
Programació infantil: Les tres bessones (9h i
16 h); Ben Trobats (10h); Al Dia Vallès Oriental
(14h); Connecti.cat (19h); La Jornada, amb
Albert Maspons i Alba Castilla (20.30h)
Dimarts, 9 de juny de 2020
Programació infantil: Les tres bessones (9h i
16 h); Ben Trobats (10h); Al Dia Vallès Oriental
(14h); Connecti.cat (19h); Parlem-ne, amb
Susanna Aguilera (20.30 h)
Dimecres, 10 de juny de 2020
Programació infantil: Les tres bessones (9h
i 16h); Ben Trobats (10 h), Fem un musical
(10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); Connecti.
cat (19h)
Dijous, 11 de juny de 2020
Programació infantil: Les tres bessones (9h
i 16h); Ben Trobats (10 h), Fem un musical
(10.30h); Al Dia Vallès Oriental (14h); Connecti.
cat (19h); Visions, amb Alba López (20.30 h)
I tota la informació al VV Notícies cada dia a les
20h, 22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, 11hi 13h i al
web www.vallesvisio.cat

El Mercat Vell acull
una nova campanya
de donació de sang
MOLLET. Aquest cap de setmana 6 i
7 de juny, el Mercat Vell de Mollet
tornarà a acollir una nova campanya de donació de sang. De nou,
les captacions es faran amb cita
prèvia i amb les mateixes condicions d’higiene i seguretat que hi
va haver en la donació de sang del
passat abril, amb menys llits per
guardar la distància recomanada.
L'horari serà dissabte de 17 h a 21
h i diumenge de 10 h a 14 h.
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>> AGBAR IMPULSA L’FP DUAL EN UN EXEMPLE DE COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA

El sector de l’aigua
obre nous horitzons d’ocupabilitat
La tecnificació i innovació d’aquest àmbit permet generar llocs de treball de qualitat

Des de l’Escola de l’Aigua, expliquen,
es coordina la implementació dels
programes treballant estretament
amb els docents dels instituts i els
experts de Sorea i Aigües de Barcelona, oferint la seva experiència i coneixement com a referents dins del
sector de l’aigua.
Aquest enfoc repercuteix, tal i com
comenta Pejó, en el foment de l’ocupació de qualitat: “Un professional
amb una base formativa solvent té
major capacitat d’aportació de valor
en el seu lloc de treball, tant a curt
termini pel que ha après, com a mig
termini per la seva major capacitat d’aprendre”. Al mateix temps, és
una aposta per la productivitat de
les empreses i la competitivitat dels
sectors econòmics, perquè disposar
de formacions més especialitzades
suposa l’entrenament de tècniques
específiques i el domini de les eines

"L'EMT de Granollers des
de l'any 2017 imparteix el
cicle formatiu de grau mitjà
en xarxes i estacions de
tractament d'aigües"
El mercat laboral es transforma
contínuament, i més en una època
marcada per la constant evolució tecnològica. Això significa que
apareixen nous llocs de treball i, per
tant, s’obren horitzons diferents per
als estudiants. Per això, és vital que
la formació estigui adaptada a les
necessitats de les empreses i la Formació Professional Dual està precisament dissenyada per aconseguir
aquest objectiu.

AGBAR és el referent de l’FP Dual
en el sector de l’aigua, promovent a
través de l’Escola de l’Aigua aquesta
modalitat formativa des de fa vuit
anys en col·laboració amb instituts
públics, ajuntaments i comunitats
autònomes. Empreses com Sorea i
Aigües de Barcelona han participat
des d’un primer moment en el disseny de la FP Dual, que combina les
classes a l’aula amb l’aprenentatge
a l’empresa, impulsant un grau mitjà
en l’àmbit de Catalunya l’any 2014 i
posteriorment participant en la configuració del cicle superior.

Col·laboració.
Després d’anys de trajectòria en
l’FP dual, aquesta col·laboració és
un model d’èxit tant amb les administracions com amb els centres
educatius. Actualment s’imparteixen programes duals del sector
de l’aigua en dos centres públics
de Catalunya, l’Institut Pere Martell de Tarragona i l’Escola Municipal
del Treball de Granollers, i pel curs
2020-21 se sumarà l’Institut Esteve
Terradas de Cornellà de Llobregat.
El volum d’alumnes en els cicles
formatius supera els 150.
"Formar en l’excel·lència, facilitar
l’accés a un lloc de treball de qualitat i explicar el món de l’aigua als
més joves són els objectius de l’Escola de l’Aigua, una institució educativa pionera amb la qual AGBAR
mostra el seu compromís amb la
transmissió de coneixement i contribueix a impulsar una nova economia circular", assenyala Lluc Pejó,
director de l’Escola de l’Aigua.
El proper curs s’impartiran graus
mitjans i superiors a tres centres.

L'EMT, UN CAS D'ÈXIT
La primera edició del cicle formatiu de grau mitjà en xarxes i estacions
de tractament d’aigües es va començar a impartir el curs 2017-18 a
l’EMT de Granollers. Des de llavors, s’han format 52 alumnes. El
proper mes de setembre s’inicia la quarta edició. Sorea destaca que
l’èxit d’aquesta formació es fonamenta en les aliances educatives i
en la col·laboració publicoprivada. En aquest sentit, l’Ajuntament de
Granollers ha apostat per l’FP dual, fins a esdevenir una de les ciutats
amb més convenis de dual per a alumnes matriculats a cicles
formatius.

ajustades a la realitat laboral present,
facilitant l’eficiència i millora contínua
dels serveis. “I també és una excel·lent oportunitat de col·laboració
publicoprivada per a l’aportació de
valor social en l’àmbit formatiu”, conclou el director de l’Escola de l’Aigua.
Un model que funciona.
· 150 alumnes formats: Amb una
ocupabilitat al voltant del 80% dels
estudiants que finalitzen el cicle
formatiu de grau mitjà. Amb el cicle
superior, s’afegeixen a més alumnes
que opten per continuar la seva formació acadèmica.
· Tres centres públics implicats a
Catalunya: l’Institut Pere Martell de
Tarragona, l’Escola Municipal de
Treball Granollers i l’Institut Esteve
Terrades de Cornellà de Llobregat.
· 13 empreses col·laboradores d’Agbar: Sorea i les seves filials, Aigües
de Barcelona, Ematsa, Comaigua i
Aquambiente. i

t Alumnes de l'Escola Municipal del
Treball reproduint una xarxa de distribució
en un carrer al centre de Granollers
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LABORAL EL SINDICAT DIU QUE HI HAGUT "CONNIVÈNCIA" ENTRE RAMCON I L'AJUNTAMENT, FET QUE EL CONSISTORI DESMENTEIX

SEGURETAT

La CGT denuncia "repressió
sindical" per un acomiadament
al servei de neteja municipal

Deu denúncies a
terrasses i clients
de Mollet

arxiu

MOLLET. La CGT del Vallès Oriental
acusa l'empresa Ramcon S.A., amb
la "connivència" de l'Ajuntament
de Mollet, de repressió sindical en
l'acomiadament d'una treballadora
del servei de neteja dels equipaments municipals i membre activa
de la secció sindical. Segons la CGT,
el motiu de l'acomiadament, que
es feia efectiu dimarts, és una entrevista que la treballadora hauria
concedit a Vallès Visió durant el
descans de la seva jornada laboral
a l'escola Sant Vicenç, en la qual
explicava la situació que havia patit
amb la supressió dels pagaments de
l'empresa Expertus i que Ramcon
es feia càrrec del servei.
El sindicat explica que "en tot
moment, l'afectada pensava que
es tractava d'una notícia realitzada amb el consentiment de
l'Ajuntament, ja que l'administració forma part del consorci
propietari del canal de televi-

laborals relatives a la seguretat per
la Covid-19 i que, amb l'entrevista,
la treballadora s'hauria entregat a
distraccions en hores de feina.
Davant aquests arguments, el sindicat exigeix la immediata readmissió i denuncien la "complicitat" de
l'Ajuntament en l'acomiadament.
Consideren que estan davant d'un
"acomiadament per motius sindicals" i que "l'empresa amb la
connivència de l'Ajuntament vol
escarmentar la labor sindical de
la treballadora".

La resposta de l'Ajuntament

MOBILITZACIONS Durant el conflicte amb l'anterior empresa, Expertus
sió" i que es tractava d'una "notícia informativa" sobre el canvi de
concessionari, ja que en la mateixa
informació també apareixia la primera tinent d'alcalde, Mireia Dionisio, explicant el canvi d'empresa.
El passat 4 de maig l'empresa va
comunicar a la treballadora l'obertura d'un expedient disciplinari,
que ha acabat amb acomiadament,
on s'acusa la treballadora de "danyar" la imatge de l'Ajuntament i
l'empresa. Segons detalla l'escrit on

es comunica l'acomiadament disciplinari, els fets suposen desobediència a les instruccions de l'empresa, transgressió de la bona fe
contractual i abús de confiança, per
deixar entrar al centre de treball
personal extern al servei de neteja,
quan aquest estava tancat al públic
per imperatiu legal, i cap persona
de l'Ajuntament l'havia autoritzat
per deixar entrar ningú. Que deixar
entrar algú, suposava incomplir les
obligacions en matèria de riscos

Per la seva banda, l'Ajuntament
han afirmatque el consistori no és
part d'aquest conflicte i considera
que es tracta d'un "tema laboral
entre una treballadora i la seva
empresa", i entén que "ambdues
parts seguiran els processos legals o jurídics que convinguin".
Segons aquestes mateixes fonts,
"l'obligació de l'Ajuntament
com a administració és la prestació del servei i donar compliment al contracte". A més,
l'Ajuntament ha volgut recordar
que es va fer càrrec del pagament
dels salaris de la plantilla en el
moment en què es vivia el conflicte laboral amb l'anterior empresa
concessionària.

MOLLET. Després que la setmana
passada bars i restaurants poguessin reobrir les terrasses, fins dilluns,
la Policia Municipal havia interposat deu denúncies per incomplir les
mesures de seguretat que estableix
l'estat d'alarma, sobretot, per no
respectar la distància de seguretat
entre taules, no fer ús de mascaretes de seguretat o ocupar més espai
de l’autoritzat. També s’han interposat denúncies per consumir alcohol a la via pública, orinar al carrer
o per desobediència als agents de
l’autoritat, entre d’altres.
Segons l'Ajuntament, amb l'entrada a la fase 1, tècnics d'Inspecció
de Via Pública, la Policia Municipal
i els Agents Cívics van iniciar una
campanya informativa als establiments per donar a conèixer els
criteris de seguretat establerts. Les
condicions principals són obrir el
50% de les taules autoritzades i
només dins l’espai autoritzat i mantenir les distàncies entre taules i
vianants d’un mínim dos metres.
L’Ajuntament indica que se seguiran fent inspeccions.

MOBILITAT EL COL·LECTIU ORGANITZA DIVENDRES AL VESPRE UNA CADENA DE BICICLETES A MOLLET PER CELEBRAR EL DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Mollet Pedala reclama un projecte
de bici compartida al Baix Vallès
MOLLET / BAIX VALLÈS. El col·lectiu Mollet Pedala demana que es
treballi en la proposta per unir
el Baix Vallès per mitjà d'un projecte de bicicleta compartida, un
sistema de transport més sostenible per connectar els municipis
baixvallesans a través de carrils

bici i estacions a punts amb molt
volum de pas de ciutadans.
El grup considera que la prioritat
per instal·lar aparcaments de bicicletes són les estacions de tren i les
parades de més volum de bus per
potenciar la intermodalitat. També
les zones més cèntriques i de ser-

veis. "Es podria realitzar en fases
per anar veient l'acceptació que
tenen entre els ciutadans i adaptar a raó d'aquesta resposta",
apunten des de Mollet Pedala.
El col·lectiu proposa adaptar un
carril bici de connexió, que, a Mollet, podria passar per Can Prat, i

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.
Horari: de 9 h a 13 h
i de 16 h a 20 h.

EXTRAESCOLARS:
DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU
TALLERS
CREATIUS
GANXET

PUNT
DE CREU

PATCHWORK

PUNTES
DE COIXÍ

MACRAMÉ

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

que uneixi Montcada amb Granollers, aprofitant zones ja asfaltades
i de baixa densitat de circulació.
Des de Mollet Pedala recorden que
la promoció de l'ús de la bicicleta
va ser una de les propostes que
es va fer ara fa poc més d'un any
durant la campanya electoral a les
municipals de 2019. "Hi ha partits, com el PSC de Mollet, que
ho portaven al programa electoral", indiquen. El grup considera que "és un bon moment per

iniciar converses. Estem disposats a ajudar en aquest projecte
sense rebre res a canvi", diuen.
D'altra banda, en el marc de la celebració del Dia Mundial del Medi
Ambient (5 de juny) i el Dia Mundial de la Bicicleta (3 de juny), Mollet Pedala ha convocat una cadena
ciclista divendres 5 de juny que recorrerà alguns dels principals carrers de la ciutat. El punt de trobada serà a les 20.30 h a l'avinguda
Llibertat.
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MEDI AMBIENT EL COL·LECTIU CONVIDA LA CIUTADANIA A PARTICIPAR EN L'ACCIÓ REIVINDICATIVA

MOBILITZACIÓ DILLUNS A LES 20.30 H A LA PLAÇA PAU PICASSO

Montornès Animal recollirà
residus als espais naturals pel
Dia Mundial del Medi Ambient

Concentració en
agraïment als sanitaris
i als comerciants

MONTORNÈS. La recentment crea-

sures de protecció corresponents,
com l’ús de mascaretes i guants, i
que mantinguin la distància de seguretat.
Qui ho desitgi també pot posar-se en contacte amb Montornès
Animal a través dels seus perfils de
Facebook, Twitter i Instagram per
a la distribució dels grups. A més,
també mitjançant les xarxes socials o el correu montornesanimal@
gmail.com, les persones interessades poden publicar o enviar imatges i/o vídeos per al recull audiovisual que l’entitat editarà amb tot
el material.

da associació Montornès Animal
ha organitzat una jornada de neteja a l’espai públic aquest divendres
5 de juny, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. L’agrupació
fa una crida a la ciutadania perquè
hi participi amb les mesures de
protecció corresponents.
L'entitat proposa al veïnat que
utilitzi el seu passeig diari per recollir els residus abocats als espais
naturals del municipi, una acció
reivindicativa, a través de la qual
el col·lectiu pretén posar en valor
les zones verdes del territori i de-

nunciar l’incivisme i la deixadesa
d’alguns individus.
L’activitat suposarà el primer
acte de l’associació, que s’ha donat a conèixer a través de les seves
xarxes socials en els darrers dies.
L’agrupació convida la ciutadania a organitzar-se en petits grups
d’un màxim de 10 persones per recollir plàstics, cartons i altres materials que hi ha al terra de zones
com el passeig fluvial, la plana de
Can Vilaró o el turó del Pedró. Per
garantir el bon funcionament de la
jornada, l'entitat recomana als i les
participants que adoptin les me-

OCUPACIÓ

COVID-19 L'AJUNTAMENT VOL EVITAR-NE LA PROPAGACIÓ

Ajuda i suport a
l'ocupació juvenil
MONTORNÈS. El Departament Municipal d'Ocupació promou una
nova edició del projecte Endavant
Jove! destinat a la franja d'edat de
16 a 29 anys. El Pla, que es va posar
en marxa el 2015 amb el suport del
SOC, es desenvolupa des del 2018
amb recursos propis. En els darrers
dos anys ha assistit un total de 263
joves. El projecte inclou accions
individuals i grupals per millorar
les competències personals i les
habilitats professionals. Cada jove
rep atenció personalitzada amb accions que afavoreixen l’autoconeixement, la identificació de les necessitats pròpies i que condueixin a
prendre decisions envers objectius
formatius i professionals.

Crida a Montornès per
no abaixar la guàrdia
MONTORNÈS. L'Ajuntament ha engegat aquesta setmana una nova
campanya, No abaixem la guàrdia,
per promoure la corresponsabilitat entre el veïnat i apel·lar al
compliment de les mesures de seguretat i protecció per avançar, de
forma col·lectiva, en les fases del
desconfinament, evitant la propagació de la Covid-19.
Sota la xarxa #cuidemnosmontornes, el consistori ha preparat
una campanya que amplia l'àmbit
d'actuació de la xarxa de suport i
voluntariat, creada per atendre
les necessitats sorgides davant
l'emergència del COVID-19, cap a

accions que tenen a veure amb la
recuperació progressiva, de manera segura, de l'activitat social i
econòmica del poble.
Després d'aquesta campanya,
l'Ajuntament té previst posar-ne en
marxa una altra de suport al comerç
local, que des de l'inici de la crisi
sanitària ha estat en primera línia
donant servei al veïnat i abastint-lo
de productes bàsics durant el confinament. "Ara, en la desescalada,
l'activitat econòmica local, malmesa per la situació, mereix el reconeixement i acompanyament
per poder-se, també, recuperar",
apunten des del consistori.

MONTORNÈS. L'Associació de veïns
i veïnes del centre de Montornès
i la Comissió de jubilats i pensionistes del municipi organitzen el
pròxim dilluns una concentració
per agrair als sanitaris i als comerciants del poble la tasca feta durant l'emergència sanitària de la
Covid-19. La convocatòria tindrà
lloc el dilluns, 8 de juny, a les 20.30
h a la plaça Pau Picasso.
Els convocants volen donar les
gràcies a tots els membres dels
col·lectius de Montornès del Vallès
que han estat treballant durant
aquest temps: sanitaris, personal
de botigues i supermercats, personal de neteja, personal del sector
serveis, llars de gent gran, farmà-

cies, policia local..., entre d'altres.
D'altra banda, també volen fer
una petició de millores per la sanitat pública. "Volem agrair la seva
feina a tots els nivells i ara que
tot torna a poc a poc a aquesta
nova normalitat no ens hem
d’oblidar del personal sanitari
i de les seves reivindicacions laborals i tampoc d’una reforma
de la sanitat pública que doni
una assistència adequada als
seus usuaris durant ara i sempre", manifesten.
En aquest sentit, també reclamen l'obertura les 24 hores del dia
i els 7 dies de la setmana del Centre
d'Atenció Primària (CAP), amb un
servei d’urgències nocturnes.

POLÍTICA L'ANC CONVOCA CONCENTRACIONS CADA DIMARTS
lestonnac

'Ens hi van els drets i ens hi va la vida'
La secció local de Montornès de l'ANC es va concentrar dimarts als jardins
de l'Ajuntament. Es tracta del primer acte que organitza després del
confinament i se seguiran trobant tots els dimarts a les 20 h. Ho fan en
grups de com a màxim 20 persones i amb cartells reivindicatius. El manifest
d'aquesta setmana ha estat un extracte d'una editorial de Vicent Partal,
sota el nom Ens hi van els drets i ens hi va la vida. Ara, independència!.
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Vaga al supermercat LIDL de Sant Fost

4.752 ERTOs al Vallès Oriental

La cadena de supermercats Lidl, que té un supermercat a
Sant Fost, afrontava dijous 4 de juny una vaga convocada pels
sindicats Comissions Obreres i UGT, els quals asseguren que la
direcció ha vulnerat els acords per pagar les hores extra o no
aplica algunes de les mesures de seguretat que s’imposa.

Fins a aquest dijous al Vallès Oriental s'han
registrat 4.752 ERTOs que afecten 36.010
treballadors/es. Respecte al total català, la
comarca suposa gairebé un 5% pel que fa a
empreses afectades i a treballadors afectats.

EMPRESA L'ENTITAT VALORA LA UBICACIÓ ESTRATÈGICA DEL MUNICIPI

REACTIVACIÓ DINS DEL PROGRAMA ‘CAP MUNICIPI ENRERE’

Parets es posiciona per tenir una
seu de la Cambra de Comerç

La Diputació destina
mig milió d'euros al pla
de xoc del Baix Vallès

MOLLET. Com ja va avançar el diari
Som* el passat mes de febrer, la
Cambra de Comerç de Barcelona
s'està plantejant instal·lar una delegació a Parets. Des de la Cambra
apunten que estan "explorant les
possibilitats del territori", ja que
tenen "volum per créixer", i una
de les opcions que més números té
és Parets. Si tira endavant, la damnificada podria ser l'actual seu molletana. En aquest sentit, "tot i que
encara no hi ha res tancat", des
de la Cambra exposen que depenent de les mides i la ubicació de la
nova delegació que cerquen, "l'espai de Mollet es podria tancar".
Pel que fa a la via paretana,
l'Ajuntament i la Cambra ja s'han
reunit en diverses ocasions durant
els darrers mesos i, de fet, la setmana passada va tenir lloc una trobada telemàtica entre el president
de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, Jaume
Aragall, l’alcalde de Parets, Jordi
Seguer, la regidora de Foment de
l'Ocupació, Promoció Econòmica,

Empresa i Emprenedoria, Carme
Herrero, i el regidor de Comerç i
Consell Industrial, Joan Martorell.
La trobada va servir per avaluar el
possible trasllat a Parets de la delegació de la cambra. Segons apunten

Depenent de les mides
i la ubicació de la nova
delegació, "l'espai de
Mollet es podria tancar".
des del consistori paretà, "la Cambra de Comerç valora positivament aquest canvi, ja que Parets
es troba en un punt estratègic pel
que fa a la ubicació de la majoria
d’empreses del Baix Vallès".
La regidora Carme Herrero assevera que l'Ajuntament dona “tot
el suport a aquesta iniciativa
per ajudar a la petita i mitjana
empresa i als autònoms”. També
valorava positivament l’estudi que
s’està realitzant sobre “les professions que seran més demanda-

des en un futur pròxim i quines
condicions tindran per orientar
tant a les empreses com als treballadors que puguin treballar
en aquest àmbit”.
En la trobada també es va parlar
de la possibilitat de signar un conveni de col·laboració per utilitzar
les capacitats de la Cambra en matèria d’assessorament per al servei de Parets Empreses i, alhora, la
Cambra s’ha mostrat interessada a
participar en les reunions del Consell Industrial paretà, que pròximament es constituirà de nou.
La Cambra de Comerç és una entitat que agrupa agents econòmics
a tots els sectors de l’activitat. En
formen part totes les empreses,
nacionals i estrangeres, amb activitat econòmica en la demarcació
de la Cambra de Barcelona. És una
institució de representació de les
3.000 empreses aproximadament
–autònoms, emprenedors, petites
o mitjanes empreses i corporacions– de Barcelona ciutat i les comarques més properes.

Municipi

Import (€)

Mollet

170.249

Parets

71.446

Montornès

62.787

La Llagosta

53.407

Montmeló

38.192

Sant Fost

38.134

Martorelles

20.459

Santa Maria

7.875

BAIX VALLÈS

462.549

La Diputació de Barcelona ha
aprovat la primera fase del Pla de
Xoc per a la reactivació econòmica
i social de la província. Ho ha fet
donant llum verda al programa
Cap municipi enrere, dotat amb
15 milions d’euros i a través dels
quals es destinen 462.549 euros als municipis del Baix Vallès
(1.624.078 euros al total del Vallès
Oriental). L’objectiu del pla és que
els ajuntaments puguin pagar les
despeses que han hagut d’afrontar

durant l’emergència.
Aquests recursos se sumen als
15 més que la corporació ja destina al pagament de les despeses extraordinàries en l’àmbit de benestar social mitjançant el Programa
d’Emergències. Aquests dos programes constitueixen una primera
fase del Pla de Xoc.
Es tracta, en total de 30 milions
d’euros del conjunt dels 100 milions previstos en aquest Pla de Xoc
de la Diputació que, juntament
amb el Pla Xarxa de Governs Locals, té per objectiu reactivar socialment i econòmica els municipis
de la província de Barcelona.
Per la presidenta de la Diputació, Núria Marín, amb l’aprovació
d’aquest programa s’ofereix "solvència als ajuntaments i tranquil·litat als municipis", com
s'ha "estat fent des del moment
zero". Marín assegura, a més, que
"és essencial que cap territori ni
cap persona quedin enrere".
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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 mesos a comptar des de la defunció.
No obstant això, a vegades aquest
termini no és suficient, ja que poden 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 concedida, només suposarà el pagament
d’interessos de demora des de
la data en què transcorrin els sis
mesos inicials i fins a la data definitiva de liquidació.
Un altre problema pot ser la falta 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’interessos 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 reporten interessos de demora, però
és necessari aportar garanties.

Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991

OCUPACIÓ LA LOCALITAT REGISTRA 1.300 PERSONES DESOCUPADES, GAIREBÉ 200 MÉS QUE LES QUE TENIA EL MAIG DEL 2019

Montornès té un 17% més
d'aturats que ara fa un any
DADES PERSONES
SENSE FEINA

MONTORNÈS. La paralització de
bona part de l’activitat econòmica arran de la crisi sanitària de la
Covid-19, que ha congelat contractacions, ha comportat un fort
augment de l’atur durant el mes de
maig, que s’afegeix a la pujada que
ja es va registrar durant els mesos
de març i abril.
A Montornès, l'increment ha
estat del 3,83% respecte al mes
d'abril i del 17,12% respecte al
maig de l'any passat. El municipi
compta ara amb 1.300 persones
sense feina, gairebé 200 més que
el mes de maig de l'any passat i 48
més que les registrades el passat
mes d'abril.
Al conjunt del Baix Vallès l'increment ha estat del 4,35% respecte al mes d'abril i del 32%
respecte al maig de l'any passat.
Actualment, el Servei d'Ocupació
de Catalunya compta amb 8.902

AL BAIX VALLÈS
Abril

Variació any

3.962

4.089

3,21%

29,77%

MONTORNÈS

1.252

1.300

3,83%

17,12%

LA LLAGOSTA

1.049

1.074

2,38%

30,02%

PARETS

1.007

1.034

2,68%

28,45%

MONTMELÓ

531

556

4,71%

32,38%

SANT FOST

450

462

2,67%

25,54%

MARTORELLES

319

339

6,27%

27,44%

SANTA MARIA

44

48

9,09%

65,52%

FONT: Departament de Treball

persones desocupades dels municipis baixvallesans, gairebé 2.000
més que l'any anterior.

Segons el sindicat UGT, per tercer
mes consecutiu la situació d’estat
d’alarma, provocada per la pandè-

Més de 4.700 ERTO
El sindicat recorda que aquestes
dades no recullen les 36.010 persones treballadores afectades pels
4.752 expedients de regulació
temporal d’ocupació presentats
per empreses del Vallès Oriental
des de l’inici de la situació d’estat
d’alarma, ja que aquestes no es
comptabilitzen com a persones en
situació d’atur.
Per tot plegat, la UGT reclama
que "ja funcioni de manera urgent la renda mínima conjuntural i extraordinària" i "exigeix
que es faciliti, es garanteixi i
s’agiliti la tramitació de les prestacions per ERTO".

LABORAL UNES 200 PERSONES VAN TALLAR LA CARRETERA DEL MASNOU I VAN EMPAPERAR LA FAÇANA DEL CONCESSIONARI
x.LL.

Mobilitzacions dels
treballadors de Nissan
a Granollers
Unes 200 persones es van concentrar divendres passat davant les
portes del concessionari Nissan a
Granollers, a la carretera del Masnou, per rebutjar la decisió de la
multinacional japonesa de tancar
les tres plantes de Nissan a Catalunya a finals d'aquest any 2020.
La decisió suposarà la pèrdua

Grifols construirà una
nova planta de producció
a Lliçà de Vall
130 milions d'euros en la construcció d'una nova planta de producció
a Lliçà de Vall per impulsar el creixement de la divisió Bioscience,
especialitzada en la producció de
medicaments derivats del plasma.
A banda, la farmacèutica també
té previst ampliar la capacitat pro-

Variació mes

MOLLET

de 3.000 llocs de treball directes i
uns 25.000 d'indirectes, segons les
primeres estimacions.

Afectats directes al Baix Vallès
De fet, el Vallès Oriental compta
amb força indústria dedicada als
components de l'automòbil, i, en
alguns casos, proveïdora directa

TEIXIT INDUSTRIAL LA NAU SITUADA EN UNA ZONA CONTIGUA AL POLÍGON LLEVANT DE PARETS

PARETS. Grifols invertirà almenys

Maig

mia de la Covid-19, "colpeja amb
força l’economia i el nostre mercat de treball", unes dades d'atur
que a la comarca arriben fins a les
26.771 persones, "la xifra més
alta des del mes de maig de
2016", afirmen i "el pitjor mes de
maig que es recorda". Aquestes
dades signifiquen un increment
de 1.226 persones respecte al mes
anterior, i de 5.692 persones més
en un any a la comarca.

ductiva, d'investigació i logística de
la divisió Diagnostic, centrada en la
medicina de transfusió.
Les instal·lacions estaran situades en una parcel·la de més de
47.000 metres quadrats en una
zona contigua al polígon industrial
Llevant de Parets, on Grifols concentra gran part de la seva produc-

ció. L'adquisició està inclosa en el
pla d'inversions de capital pel període 2018-2022, dotat amb 1.400
milions d'euros a escala global.
Segons el vicepresident responsable de les instal·lacions, Ricard
Bronchud, "la compra del terreny forma part del compromís
de Grifols amb la inversió local i
de generar ocupació qualificada
al territori". Avui dia, la plantilla
de la farmacèutica al Vallès Oriental supera els 3.500 treballadors.
Segons Bronchud, amb les noves
instal·lacions es "dona resposta
al creixement de l'empresals els
pròxims anys".

GRANOLLERS Protestes divendres passat davant el concessionari de Nissan
de Nissan, com Zanini, de Parets,
i Ti Automotive Group Systems,
de Montornès. A més, també unes
380 pimes podrien veure's afectades segons Pimec.

Suport governs baixvallesans
Diversos Ajuntaments del Baix
Vallès han aprovat mocions de
suport als treballadors afectats
pel tancament. El primer en ferho va ser Mollet, amb l'acord de
tota la coorporació municipal, a
aquest l'han seguit els consitoris
de Parets i la Llagosta, mentre que
Montornès estava previst que ho
aprovés aquest dijous al vespre en
la sessió plenària.
Davant la incertesa pel futur,
desenes de treballadors de Nissan

al Vallès Oriental i de la planta de
Montcada i Reixac s'han mobilitzat
al concessionari de Granollers, a la
carretera del Masnou, que ha quedat tallada durant força estona. Els
manifestants van cridar consignes
contra l'empresa i van empaperar
la façana del concessionari.
"Els polítics anglesos ho han
fet millor que els nostres", apuntaven els manifestants. "Per això
ara és moment de pressionar,
perquè cal defensar els nostres
llocs de treball i el pa dels nostres fills".
Des del sindicat CCOO, el secretari general assegura que les mobilitzacions faran molt complicat
el tancament de la multinacional
japonesa a Catalunya. x.ll.
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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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El padró a Mollet, un viacrucis

Editorial

NÚMEROS INTERPRETABLES

CONCEPCIÓ

Uns pressupostos municipals i totes les seves derivades no són fàcils
d'interpretar i, consegüentment, tampoc són una matèria senzilla d'explicar,
per això moltes vegades costa separar el gra de la palla. El que sembla evident,
però, davant el tancament de l'exercici de 2019 que ha presentat l'Ajuntament de
Mollet, és que la situació financera municipal no té una salut de ferro com potser
s'ha volgut donar a entendre en els darrers anys. Malgrat el govern local destaca
que la resta d'indicadors econòmics del consistori són positius, el romanent
de tresoreria, un dels elements que mesura la solvència financera de l’entitat,
ha estat de 3,5 milions d'euros negatius, un dèficit de tresoreria que implica
l'obligatorietat de sanejar-lo amb un crèdit de 2,8 milions a tornar en tres anys.
Els motius pels quals s'ha arribat a aquest estat són diversos i no es pot atribuir
només al deute d'altres administracions, un deute, per cert, que s'arrossega de fa
anys però que mai s'havia fet tan evident com en aquest tancament. El que és de
calaix és que la comptabilitat ha de ser una eina que ajudi a entendre la situació
financera real de l'Ajuntament i no un recurs per amagar les vergonyes.

Per compartir

ORIOL FORT I MARRUGAT
Humanitòleg

VA D'ESTIMAR?
arteixo del fet que els éssers
humans no existim ben bé per
casualitat, però sí per unes circumstàncies d’ordre biofísic i
bioquímic que ningú no ha conduit. Unes
concurrències propícies van fer aparèixer la
vida a l’Univers, a la Terra i, en una evolució
que supera allò que ni els Déus no haurien
pogut preveure, hem arribat a l’actual humà
dotat d’emotivitat i d’intel·ligència. No sabem pas si mai aconseguirem desllorigar
aquesta complexitat. Entretant, visquem
amb algunes «seguretats»: naixem, vivim
i morim. «Memento homo, quia pulvis eris
et in pulverem reverteris». Genial sentència
del Gènesi (3.19).
Tanmateix, sense obsessionar-nos-hi, escoltem el que ens deien i ens diuen els filòsofs, els científics i els teòlegs, si voleu, ja que
al cap i a la fi això també entra en allò que
ens recordava Raimon «Qui perd els orígens
perd la identitat».
Llavors, a aquesta vida tan incidental,
efímera i no transcendent, què li pot donar
sentit? La condició humana. Allò que ens distingeix de la resta d’animals: la intel·ligència
per fer confortable i plena la vida individual
i col·lectiva, i l’emotivitat per embolcallar
amb benignitat el nostre passar fugaç i no
sol·licitat.
L’una cosa i l’altra, per a funcionar a ple

P

rendiment necessiten un combustible singular i renovable: la humanitat, la solidaritat,
la cooperació, la igualtat, la compassió, l’altruisme, el pacifisme, la tendresa... És a dir,
l’amor humà, estimar l’altre, els altres. Això
que tant hem vist amb motiu de la pandèmia
i que tantes vegades ens ha emocionat i ens
ha fet sentir persones.
És fàcil d’entendre si observem només dos
exemples de tot el contrari. És a dir, exemples
d’allò que els humans tant hem repetit du-

Estem vivint l'estupidesa de
governs i partits enfrontant-se
vergonyosament durant el dolor de
la pandèmia o la insensibilitat de
Nissan comunicant el tancament

rant la nostra història: l’estupidesa i la insensibilitat. L’estupidesa de governs i partits enfrontant-se vergonyosament durant el dolor
de la pandèmia, o la insensibilitat de Nissan
comunicant el tancament en plena crisi econòmica i de pèrdua de llocs de treball.
Llibre suggerit: «Estimar els éssers humans és, malgrat tot, l’únic que fa que mereixi la pena viure. Sense aquest amor,
pròpiament, no vius» Søren Kierkegaard, a
Paraules per ser feliç, de Francesc Torralba.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

COMAS
Membre de Mollet
Volem Acollir

oda persona que viva en España está
obligada a inscribirse en el Padrón del
municipio en el que resida habitualmente. Així ho estableix la resolució
del Ministerio de la Presidencia publicada al
B.O.E. del 2 de maig de 2020, que recull i recorda les instruccions que han de seguir els ajuntaments en la gestió dels padrons municipals,
vigents des de 2015. Alguns ajuntaments, com
el de Mollet, tal com es denunciava fa poc en
aquest diari i a altres mitjans com TV3, sovint
posen traves burocràtiques a les persones immigrants que volen empadronar-se al municipi o allarguen innecessàriament la resolució
de la demanda incomplint la normativa vigent
sobre l’accés al servei de padró que estableix
que la inscripció padronal és un dret per a tota
la ciutadania, independentment de la seva situació administrativa (quant a papers) o habitacional (quant a estat de la vivenda).
És un dret, i una obligació tant per al demandant com per a l’Ajuntament. I no es tracta que
no hi hagi una normativa clara o que l’ajuntament tingui una actitud generosa a l’hora

T

d’empadronar com planteja el nostre Síndic,
el senyor Lluís Martínez, sinó del compliment
d’un dret establert de forma clara per les lleis
i normatives vigents. Cal recordar que l’empadronament obre la porta als drets bàsics, és un
pas essencial perquè es vegin reconeguts drets
fonamentals com l’accés a l’educació, al sistema de salut o a les mesures actuals de protecció per fer front als efectes socioeconòmics de

Estar registrat al padró és clau
per obtenir el permís de residència
i que les persones migrants puguin
regularitzar la seva situació
la pandèmia, i això en persones en una situació
d’extrema precarietat. Així mateix estar registrat al padró és clau per obtenir el permís de
residència per arrelament social en el cas de
les persones migrades per tal de poder regularitzar la seva situació.
I això passa amb un ajuntament d’una ciutat que l’autoproclama Ciutat Defensora dels
Drets Humans i rep cada any defensors dels
drets humans perseguits per denunciar als
seus països vulneracions de drets però que
és incapaç d’assegurar en el seu municipi i en
les seves dependències un dret bàsic com és
la inscripció en el padró.

JOAN SALA VILA

Pensament lliure

Educador i promotor cultural

SOM...
Els instants defineixen el ser,
la intensitat de l’instant crea plenitud,
som ho integra.
Globals en la diferència,
herència cósmica del ser,
ser jo és globalitat,
igual que tu i ell.
La bellesa de la diferència rau en donar-se
les mans.
La sardana del jo, tu i ell en la plaça del som.
La cobla cósmica amb la seva música
ens fa cantar ballant la sardana del món
només som si l’amor és la humanitat.
Qué som?

Joan Sala Vila

sommontornes.cat

a Covid-19 ha obert els ulls de
les persones denunciant que la
pandèmia pitjor és el menyspreu, que els responsables de
la convivència, política, religió i economia
provoquen. Disortadament aquest som
que poèticament és la il·liusió portada a
l’nfinit no l’entenen les autoritats responsables del bé comú. I la mort ha esdevingut
el jutge que obliga a pensar en la veritat de
l’ésser humà. El panorama mundial fa la
impresió que no és real el som, sinò una
quimera. I el jo és la resposta, jo sóc igual
que tu i ell sou. La poesia reclama aquest
pensament. I el covid-19 s’ha agermanat
amb la poesia amb el mateix missatge.
Perquè el som és global. I la globalitat se
sent traïda quan la humanitat es fa el seu
món a part. Qué som? Tots sóm cosmos. I
el cosmos els hi diu als humans, vosaltres
sou transcendents en la convivència. La
poesía ens recomana escoltar els missatges del cosmos.

L

sommartorelles.cat
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Eines, eines i més eines
GERARD

PIÑERO
Emprenedor

ecentment, el diari Ara publicava l’article titulat Per un nou contracte social, firmat per Ernest Benach, Enric
Marín i J.M.Tresserras. La idea de fons
és que, arrel de la irrupció d’aquesta crisi sanitària i les seves conseqüències econòmiques
i socials, ens cal com a país un canvi de paradigma. El text posa èmfasi en la proposta
de crear un nou contracte social “que alliberi el debat polític d’uns dogmes econòmics
amb més contingut ideològic que evidències
empíriques. Que substitueixi l’economicisme
neoliberal pel paradigma del progrés humà”.
Assenyala cinc àmbits on creuen que cal actuar amb urgència: política, salut, coneixement,
economia i drets. Ens queda un llarg camí per
veure cap on va el rumb polític i democràtic del
país, i un canvi de paradigma és urgent.
Però, difereixo de l'article no en el fons
sinó en el com. El que ens cal és saber amb
quines eines comptem per entomar aquests
nous reptes no tant com a país, sinó com a moviment polític independentista i transformador. El tauler internacional es mourà, i molt.
La pandèmia de la Covid-19 ens portarà a
viure processos polítics vells (més restric-

R

cions de fronteres, augment del populisme
conservador) amb cares i verbs nous.
Els estats-nació pretendran amagar les seves debilitats mitjançant el reafirmament dels
seus postulats identitaris –unidos venceremos a este nuevo enemigo; Pedro Sánchez–.
En aquest cas, les minories nacionals tenen
mala peça al teler. S’agreujaran, si no s’han
agreujat ja, les diferències entre els països del
centre i nord d’Europa i els del sud. No és un
fenomen nou, però serà pitjor per tot allò que
s’arrossega del mal fet en la crisi de 2008.
Quin moment ens toca viure políticament
a les minories nacionals en aquest nou escenari internacional? La iniciativa política a
Europa s’ajustarà a les necessitats dels estats en termes econòmics, fiscals, migratoris
o mediambientals. Això pot comportar un
esgotament de l’efectivitat de les propostes
transformadores i independentistes, just perquè la partida passarà a decidir-se en el si
dels grans poders internacionals (UE, BCE,
FMI, Alemanya, França, Estats Units, Xina). Són
moments de resistir respecte al reconeixement
del nostre conflicte polític amb l’Estat (Catalunya-Espanya). L’agenda política espanyola per
ella mateixa, de manera sinèrgica, intentarà
obviar el conflicte reconeixent certs ac-tors
polítics o mitjans de concertació (taula de diàleg) sense que es produeixin avenços polítics
rellevants més que els de mantenir aquest
reconeixement simbòlic. És un bon moment

per fer noves propostes de col·laboració amb
les regions veïnes (antiga proposta Euroregió).
Resituar-nos en el tauler de joc que s’albira a escala internacional és bàsic si volem
ser un actor mínimament actiu a Europa.
Reformular l’encaix de l’independentisme
en el tauler de joc. No és Catalunya, és la
seva gent els qui volem canvis. El motor
propositiu fins fa pocs anys en el debat polític català, sens dubte, ha estat dominat pels
partits independentistes. La iniciativa política
per part de l’independentisme actualment és
nul·la, i no s’albiren alternatives polítiques

La societat organitzada s'ha de
saber reformular, pluralitzar,
actuar localment, per una
democràcia amb balances d'equilibri
que pressuposin canvis substancials (pensem seriosament en la irrupció de Vox?).
No és possible pensar en nous programes
de país si no deixem enrere la cultura política de les grans propostes-força i assumim
que tot plegat és més complex, i que cal saber
quins són els nostres poders i forces per entomar debats que siguin eines efectives i no pas
mitjans de difusió d’algoritmes. La política
catalana ha d’afrontar reptes ingents (crisi
climàtica, crisi econòmica, crisi social, embats amb l’Estat) i a causa de la saturació de
reptes, de nou, la política catalana pot entrar
en un nou col·lapse de plantejaments (recordeu l’1-O?) i optar, així, per gesticular tot

onejant la bandera nacional per tal d’amagar
mancances d’iniciativa política de fons.
Cal desestressar la política. La societat civil i
l’opinió pública han de fer un pas. S’ha d’exigir
transparència a les nostres institucions i als
processos polítics que s’endeguin a partir d’ara,
sinó, de nou, la manca de coherència pot
comportar conseqüències de futur encara
imprevisibles. La societat organitzada també
s’ha de saber reformular, pluralitzar, actuar
localment, si el que volem és que la nostra
democràcia tingui balances que l’equilibrin.
Dualitat de plantejaments. Sense cap mena
de dubte, la lluita entre la batalla política i la batalla de les idees s’ha de dualitzar. Cal una bona
gestió política (partits i institucions democràtiques), que posi sobre la taula una agenda
política real i de futur, i així, es podrà avançar en
la lluita política on ha d’imperar un nou ordre;
el domini de les causes socials com a eix vertebrador de la causa nacional.No es tracta de
proposar nous reptes polítics només, sinó d’entomar la creença que aquest gran moviment
nacional que es diu independentisme transformador agafa la iniciativa en la lluita per la
dignitat salarial, contra l’emergència climàtica,
per la quali-tat en l’educació, per la millora del
sistema sanitari, o bé per l’avenç en la sobirania
ali-mentària, energètica, etc. El debat se succeirà, i enmig d’aquesta crisi tenim l’oportunitat de pensar que som molts però mal organitzats; que pensar com a país no és res si no
es pensa com assistir els reptes més immediats
de la seva gent. La societat organitzada s'ha de
saber reformular, pluralitzar, actuar localment,
per una democràcia amb balances d'equilibri.
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Miguel Luque s'entrena amb les tandes del BiCircuit

Eli Gordón, sense UTMB

L’esportista paralímpic Miguel Luque s’ha entrenat a les tandes
BiCircuit al Circuit de Barcelona-Catalunya. El nedador és un habitual
a la pràctica de handbike per la pista vallesana, que compagina amb
l'activitat al CAR de Sant Cugat. El paretà s'entrena amb l'objectiu
de participar als Jocs Paralímpics de Tòquio, el 2021.

La corredora de muntanya Eli Gordón, de l'equip
Salomon, no podrà disputar enguany un dels
seus objectius, la Ultra Trail de Mont Blanc
(UTMB) 2020. La mítica prova de muntanya ha
estat suspesa per la Covid-19.

HANDB0L EL CLUB VOL REFORÇAR LA CATEGORIA INFANTIL MASCULINA I FEMENINA

MOTOR EL PILOT TÉ LA PRIMERA PROVA EL 30 D'AGOST

L'Handbol Montornès ja
planifica la campanya 20-21

Yago Domínguez reprèn
entrenaments a l'Ametlla

handbol montornès

MONTORNÈS. L'Handbol Montornès ha començat aquesta setmana
la planificació de la temporada
2020-2021. La junta directiva s'ha
reunit aquests dies per organitzar
la feina de cara al pròxim curs amb
l'objectiu de mantenir, o fins i tot
ampliar, el centenar d'esportistes
que tenen entre els vuit equips de
formació.
El club montornesenc, que fa
unes temporades que es va crear,
vol continuar sent una entitat formadora. "Amb tot el que està
passant si mantenim equips i
esportistes, ja estarà bé. Tot i
que aspirem a seguir creixent",
diu el president del club, Enric Molina, que vol intentar donar continuïtat a l'infantil femení d'aquesta
temporada perquè va ser el primer
federat del club: "La meitat de
les jugadores passen a cadet, si
aconseguim unes quantes infantils i unes quantes cadets podríem tenir dos equips federats,
que ja és una base sòlida per a
en un futur fer un sènior".
De cara a l'estructura masculina, l'Handbol Montornès creu
que podria tenir un infantil masculí el proper curs. "De sèniors
encara no parlem perquè nosaltres volem tenir un primer
equip però amb la nostra base,
fins que aquesta no creixi serà
complicat que tinguem. El que

YAGO DOMÍNGUEZ En un dels moments durant l'entrenament a l'Ametlla
MONTORNÈS. El pilot montorneEN CURS L'equip infantil de l'Handbol Montornès aquesta temporada
no farem és portar gent de fora
per jugar en l'edat absoluta, volem que la gent nostra pugui fer
aquests equips i cal esperar",
remarca Molina.

No es paga la segona quota
En junta directiva, el club va decidir que les famílies no paguessin
la segona quota de la temporada,
que comprèn de gener a juny. "Entenem que la situació ja és prou
complicada i el club es pot permetre fer aquest ajut a les famílies, no cobrant la segona quota.
Esperem que això sigui també

un incentiu perquè les famílies
segueixin amb nosaltres un any
més", diu el president.

La UD Lourdes no tindrà
sènior el curs 2020-2021
costejar el primer equip amb els
diners del futbol base". Ho diu el
president de la UD Lourdes, Fernando Diago, que fa més de dues
dècades que està vinculat amb el
club del barri molletà. La Lourdes,
fundada l'any 1977, no muntarà
cap primer equip la temporada
2020-2021.

La directiva del club molletà
va prendre la decisió a meitats
d'aquesta temporada per la falta
de comrpomís d'alguns jugadors.
Diago, segons explica, va plantejar
als jugadors a pagar-se els costos
d'inscripció i la mútua, uns 265 euros per barba. "Hi havia jugadors
que volien continuar però quan
arribàvem al tema dels diners,

senc Yago Domínguez ha pogut
reprendre els entrenaments amb
la seva Sheco FE 125 Factory des
que el territori va entrar a la fase
1 de la desescalada. Domínguez ha
estat entrenant aquests dies en el
circuit de motocròs de l'Ametlla
Park, quef ins i tot va poder fer-ho

en una zona rocosa i boscosa.
El jove pilot de Montornès s'entrena amb l'objectiu d'arribar en
les millors condicions a la primera prova del calendari estatal refet de la federació espanyola, que
preveu la primera cita competitiva el pròxim 30 d'agost a Tineo,
Astúries.

Comiat d'equips 19-20
El club montornesenc estudia
fer un comiat per equips en les
properes setmanes per tancar
definitivament la temporada
2019-2020 i emplaçar el centenar
d'esportistes al nou curs 20202021. A més, la directiva valora
l'opció, si es permet, fer un comiat
conjunt de tot el club, passat Sant
Joan. "Això està en fase d'estudi", diu Molina. jl.r.b.

FUTBOL EL CLUB DESTINARÀ ELS 13.000 EUROS DEL PRIMER EQUIP AL FUTBOL FORMATIU

MOLLET. "No podem, i no volem,

yd

ja no hi havia gaire de què parlar", diu Diago, que assegura que
els 13.000 euros destinats al primer equip ara aniran en favor del
futbol formatiu. jl.r.b.

MARXA POPULAR EL CLUB D'ATLETISME PREPARA LA TORNADA

La Marxa nocturna
de Sant Joan s'ajorna
MONTORNÈS. La Marxa Nocturna
de Sant Joan no se celebrarà el 20
de juny, tal i com estava prevista.
Segons ha informat el director del
Club Atletisme Montornès, Esteban Giménez, "està clar que la
marxa no es podrà celebrar pel
20 de juny, tal i com estava prevista per la situació". Tot i que,
segons apunta el director, el club
estudia una nova data.

Pel que fa a la marxa popular de
la tardor i la Mitja Montornès, el
club confia poder celebrar la marxa el 25 d'octubre i la mitja marató
el 15 de novembre.
D'altra banda, el club està organitzant la tornada d'entrenaments
a les pistes d'atletisme, entre el 8
i el 15 de juny, per a majors de 14
anys. Això sí, amb mesures de seguretat i restriccions. jl.r.b.
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FUTBOL EL VALLESÀ ÉS EL RESPONSABLE DE L'ACADÈMIA BLAUGRANA A TURQUIA

Albert Medall, del CF Mollet a
l'Escola del Barça a Istanbul
fcb

BAIX VALLÈS. Quan va començar l’estat d’alarma espanyol, el tècnic Albert Medall, que havia estat vinculat amb l'estructura femenina
del CF Mollet UE, va tornar amb la seva família a Granollers des d’Istanbul, Túrquia, on és
el director esportiu de la Barça Academy des
de fa 3 anys. Abans de treballar a terres turques, Medall va ser director de l’escola internacional del Barça a Dubai i havia entrenat
en diversos clubs, com ara l'Espanyol, el Llerona o el CF Mollet UE , on va ser coordinador femení el 2015. Anteriorment, en la seva
etapa futbolística havia jugat al CF Parets i al
Montornés Norte.
Quan la pandèmia va arribar al país, el
club blaugrana li va recomanar que tornés
a casa perquè s’havien suspès els entrenaments. “Vaig passar un dia sencer a
l’aeroport de París, però finalment vaig
poder tornar. Ara treballo a distància,
amb telecomunicació i elaborem material digital perquè els nens i nenes
puguin seguir progressant des del confinament”, apunta el tècnic Albert Medall,
que confia tornar a l'agost.
L’Albert va estar un any com a director
de l’escola del FC Barcelona a Dubai i ara
en fa tres que ho és a Istanbul. “Turquia té

ALBERT MEDALL
una gran tradició futbolística, però els
mètodes utilitzats a la base no són tan
efectius. Igualment, hi ha molt talent i
molta passió, són molt del Barça", admet. alba cabrera

PARKING
GRATUITO
30 MIN
PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)
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MOTOR | F1 LA FIA CONFIRMA QUE L'ASFALT VALLESÀ SERÀ LA SISENA PROVA DEL NOU CALENDARI

MOTOCRÒS L'ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ ES FA AMB RESTRICCIONS

El Circuit acollirà la cursa de
Fórmula 1 del 14 al 16 d'agost

El circuit de motocròs de
Martorelles reobre portes
AMM

circuit

RODANT Un dels moments de la tornada a l'activitat del circuit
MARTORELLES. El Circuit de mo-

FÓRMULA 1 El Gran Premi d'Espanya celebrarà aquest any el seu 30è aniverdsari sense públic
BAIX VALLÈS. La Fórmula 1 ha fet
ja oficial les primeres vuit curses
del calendari revisat de la temporada 2020, aprovat per la FIA, on
es confirma la celebració del Fórmula 1 Aramco Gran Premi d'Espanya 2020 del 14 al 16 d’agost al
Circuit de Barcelona-Catalunya.
D'aquesta manera, el motor de
la Fórmula 1 finalment tornarà
aquest 2020 i ho farà en competició oficial acollint la sisena prova
del nou calendari de la temporada 2020, que tot i que de moment
consta de vuit Grans Premis en
territori europeu, s’espera que
tingui un total de 15-18 curses en
finalitzar la temporada.

30a edició sense públic
La conjuntura actual i la situació
en l'àmbit mundial faran que la
30a edició del Gran Premi al traçat

català se celebri sense presència
d’aficionats, amb la seguretat i la
salut de tots els implicats essent
la màxima prioritat. "La FIA i la
Formula 1 compten amb un pla
sòlid i detallat per tal d’assegurar que les curses del Campionat del Món mantinguin els estàndards al màxim nivell amb
l’aplicació d’estrictes procediments de seguretat durant la
celebració dels Grans Premis",
informa en una nota el Circuit,
que coincideix amb el que el director del Circuit, Joan Fontserè,
va explicar al Diari Som: "hi ha
diferents protocols, no només
el del Gran Premi, també hi ha
el nostre com a instal·lació i els
que ens vindran marcats pels
governs de casa nostra. El Circuit, en ser una instal·lació a
l'aire lliure, amb unes dimen-

sions grans... és més factible
que pugui acollir aquest tipus
d'activitats, que no pas un recinte tancat, com ara un gimnàs
o un club esportiu.
El director apuntava que el
Gran Premi podria rebre un total
de 1.500 persones entre membres
d'equips i staff.
Els espectadors que tenen entrades pel Gran Premi d'Espanya
2020 podem demanar els diners a
partir del 15 de juny.

Ferrari Challenge, primera cursa
La Ferrari Challenge, del 18 i 19
de juliol, serà la primera prova de
competició de la temporada esportiva 2020 al Circuit de Barcelona-Catalunya després de l'ajornament del Campionat d'Espanya
de Superbike, que s'ha posposat a
l'1 i el 2 d'agost. jl.RodRíguez B.

tocròs de Martorelles ha reobert
les seves portes després de gairebé dos mesos i mig tancat per la
Covid-19. L'entitat que gestiona
el circuit, Amics Motoclub Martorelles, va fer fa unes setmanes
l'arranjament del terreny i posada
a punt de la pista.
Des d'aleshores, desenes de pilots han passat per la instal·lació

martorellesenca, entre aquests
va rodar un pilot de renom com
és Joan Cros. Això sí, l'ús de la
instal·lació està sent amb restriccions, tal i com marca la federació
espanyola.
D'altra banda, el club està organitzant pel proper 13 de juny una
sessió de nit, de 19 a 23 hores.
Aquesta rodada és limitada i cal
fer una inscripció prèvia.

HANDBOL

FUTBOL SALA

L'Handbol Sant
Fost es manté a
Segona Catalana

Juanjo Montero,
nou tècnic de
l'AE Montmeló

SANT FOST. L'Handbol Sant Fost

MONTMELÓ. L'Sporting AE Mont-

masculí evitarà el descens i es
mantindrà a la Segona Catalana.
L'equip santfostenc, que lluitava
per no baixar de categoria, surt
beneficiat de la resolució de la Federació Catalana d'Handbol, que
no permet cap descens. L'equip
masculí va acabar el curs a l'11è
lloc amb 14 punts i un balanç de 7
victòries i 13 derrotes.

meló ja ha presentat el seu nou
entrenador per a la temporada
2020-2021, Juanjo Montero. El
nou tècnic arriba al club montmeloní amb l'objectiu de millorar
la temporada que tot just acaba a
la Divisió d'Honor Catalana, sent
cuers tot i que van evitar el descens. El proper curs l'equip lluitarà per salvar la categoria.
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Reobre la biblioteca de Montmeló, La Grua

Taller 'Poesia que fa fort!'

La Biblioteca La Grua de Montmeló va reobrir les portes dimarts 2
de juny. De moment, l'horari serà dilluns, dimarts, dijous i divendres
de 16 a 19 h i dimecres de 10 a 13 h. Els serveis permesos en aquesta
primera fase seran, el préstec i el retorn de documents, així com
informació bibliogràfica per telèfon o telemàticament.

Les biblioteques municipals organitzaran dissabte
(11 h) el taller Poesia que fa fort! Taller de vers i
dicció, a càrrec de l’actor David Anguera. L'activitat
està adreçada al públic familiar amb infants a
partir de vuit anys, i es farà a través de Zoom.

POPULAR LA GRESCA ESTIVAL S'HA ANUL·LAT, PERÒ LES COLLES DE MORATS I TORRATS VOLEN ORGANITZAR UNA PROGRAMACIÓ QUE SIGUI "DIFERENT I INOBLIDABLE"

La festa major virtual que proposa
l'Ajuntament no convenç Morats

Des de Torrats, però, interpreten
que no es podran dur a terme activitats presencials, ni de petit format amb aforament limitat, ja que
l'Ajuntament els ha comunicat "literalment que no aprovarà cap
acte amb pública concurrència",
segons explica Albert Carreras.

L'Ajuntament de Mollet encomana a les entitats que proposin activitats en línia,
però la Colla Morada aposta per organitzar propostes presencials de petit format

Es manté el 12-9

arxiu

també reitera que "la cultura no
pot ser la gran perjudicada" de
les decisions que es prenguin i, per
tant, aposta per fórmules en què
tant les entitats de cultura popular
com els artistes hi puguin tenir un
paper rellevant. La Colla Morada es
va reunir dissabte en assemblea i
allà ja van començar a sorgir moltes
propostes, a expenses de conèixer
totes les mesures que s'hauran de
complir i si l'Ajuntament hi donaria
el vistiplau a sortir als carrers.

El repte de les colles tampoc tirarà
endavant i, per tant, com a mínim
fins al 2021 es mantindrà l'actual 12
a 9 a favor de Torrats. Segons Carreras, "la competició forma part de
la festa i, si hi ha alguna competició, no serà com la coneixem".
Jose López també considera que
"no té sentit fer una competició
tancada o virtualment", ja que el
repte de les colles sempre ha estat
orientat a la participació de tota la
ciutadania i, per tant, l'objectiu any
rere any és "que el pugui viure tothom", situació impensable aquest
estiu. sergio carrillo

SANT JOAN, HALLOWEEN O LA FIRA DE LA
CERVESA ARTESANA, TAMBÉ ANUL·LADES
AFARTADA Les proves de les colles no es podran fer o com a mínim no comptabilitzaran per a la competició
MOLLET. Enguany no hi haurà festa
major a Mollet. Així ho va anunciar
l'Ajuntament dijous de la setmana
passada. Tanmateix, les entitats es
resisteixen a deixar perdre l'anhelada gresca estiuenca i les colles de
Morats i Torrats ja han anunciat
que treballaran per fer una programació de festa alternativa, que,
amb tot, sembla que comptaria amb
un exigu suport municipal que no
aniria més enllà de fer difusió dels
actes que fessin les entitats mitjançant les xarxes socials i els canals de
comunicació de l'Ajuntament.
En aquest sentit s'ha manifestat la Colla dels Torrats a xarxes
socials: "Des de la colla pensarem propostes alternatives per
poder gaudir d'una festa major
diferent i inoblidable". El seu
cap de colla, Albert Carreras, admet que era "inevitable" la suspensió de la festa major "tal com
la coneixem. No es pot garantir
la seguretat en activitats de més
de 1.000 persones".
És per això que ja estan treballant en altres vies. Les més factibles són les activitats virtuals.
"Ja n'hem fet –com el Confinatasques– i si hi ha ganes es poden se-

guir fent", diu Carreras, qui assegura que en situacions difícils com
la del confinament "t'adones de la
gran originalitat que té la gent i
que surten moltes propostes".
Des de la colla volen "que la gent
que es quedi a Mollet a l'agost
sigui partícip de la festa major".
Pel que fa a la possibilitat de fer
una festa major virtual, l'Ajuntament ja va dir en el seu comunicat
que "d’acord amb les entitats i
associacions, s’està treballant en
propostes alternatives en línia i
telemàtiques". A més, el consistori també ha comunicat a les colles
que "donarà suport a fer una festa major diferent amb activitats
virtuals", segons apunta Carreras.
Un suport, però, que a priori es limitaria a la difusió dels actes a les
xarxes i mitjans municipals.

Tots dins de casa a l'agost?
Qui no veu tan clar muntar una
programació amb activitats per realitzar exclusivament davant d'una
pantalla és Jose López, cap de la
colla morada, que aposta per combinar l'opció tecnològica amb la
cultura presencial: "No veiem factible que la gent estigui a l'agost,

amb la calor que fa, tancada a
casa". És per això que, tenint en
compte el context, diu: "Sí que podem fer alguns actes virtuals –de
fet, la colla ja ha realitzat el Confinavisió i prepara altres activitats en
línia fora de la festa major–, però
volem organitzar activitats presencials de petit format per mantenir l'essència de la festa major
en petits grups". El cap morat

n A més de la festa major, les colles tampoc podran realitzar la majoria de la resta
d'activitats que tenien previst fer. Per part de Morats, estaran afectades la cursa de
talons, les activitats amb les associacions de veïns, Halloween, la Gastromorada
i la celebració del desè aniversari de l'Escamot Chipirón. Pel que fa a Torrats, la
que més afecta i més greu els saps haver de cancel·lar és la Fira de la Cervesa
Artesana, ja que "cada any va creixent i l'últim any van passar-hi més d'un miler
de persones", explica Albert Carreras. Tampoc podran fer el passatge del terror i
tenen dubtes si serà possible preparar els Pastorrats, per Sant Esteve. Tot plegat fa
que el 2020 sigui un any "difícil" per a les colles, segons el morat José López, qui
reitera la importància que les entitats estiguin "unides" per tirar endavant. També
avança que les organitzadores de l'arribada de la flama del Canigó estan preparant
una activitat virtual per celebrar la revetlla de Sant Joan el pròxim 23 de juny.
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TEATRE ES TRACTA DE 'MOLTES GRÀCIES', UN ESPECTACLE CREAT DURANT EL CONFINAMENT I QUE TINDRÀ LLOC EL 26 DE JUNY PELS CARRERS DEL MUNICIPI
guerrilla produccions

El nou xou de Quim Masferrer,
en un escenari amb rodes,
s'estrenarà a Montmeló
MONTMELÓ. Quim Masferrer estrenarà a Montmeló el seu nou espectacle, Moltes gràcies, segons ha
anunciat Guerrilla Produccions. Es
tracta d'un xou en què el mediàtic
actor, humorista i presentador recorrerà els principals carrers del
municipi sobre un escenari amb
rodes. L'actuació tindrà lloc el divendres 26 de juny i serà gratuïta.
En Quim Masferrer serà dalt de
l’escenari amb l’objectiu que els
veïns i veïnes del poble expliquin
i comparteixin històries amb la

resta d’habitants. En Quim, durant
el trajecte, els anirà convidant a
pujar a l’escenari. L'actuació remarcarà actes solidaris, històries
entranyables i persones que s’han
implicat de manera especial en
aquests dies de confinament per
poder donar-los Moltes gràcies.
Un equip de càmeres i un de realització anirà seguint l’escenari i
tothom des del seu mòbil, tauleta
o Smart TV podrà seguir-lo i adonar-se que, de cop, Montmeló s’ha
convertit en un plató de televisió.

Moltes gràcies és, per tant, un espectacle que es podrà seguir en
viu –des d’un portal, un balcó o la
finestra de casa– i també en línia.

Adaptat a la crisi de la Covid-19

ESCENARI AMB RODES El xou voltarà pels carrers del poble

A causa de la crisi sanitària, Quim
Masferrer s’adapta a aquesta nova
realitat i fa un pas més en la seva
trajectòria teatral. Per això estrenarà el seu primer espectacle de
carrer itinerant. Moltes Gràcies
és un espectacle creat durant les
setmanes de confinament i en el

qual Quim Masferrer s’acostarà
a la gent d’una manera que mai
abans havia fet. "Si fins ara era el
públic que anava a veure a l’actor, a partir d’ara serà l’actor
qui anirà a veure al públic. Fa
totalment seva l’expressió 'si no

podem anar al teatre, el teatre
ve a nosaltres'. Si el públic no
pot anar on hi ha l’escenari, que
sigui l’escenari el que es mogui
i vagi a buscar el públic", expliquen des de la productora Guerrilla Produccions.

FORMACIÓ EL TERMINI VA ARRENCAR DILLUNS I FINALITZARÀ EL PRÒXIM DIUMENGE 21 DE JUNY

MÚSICA ÉS LA TERCERA CANÇÓ DE LA MONTORNESENCA
a.z.

Preinscripcions obertes
a l’Escola de Música,
Dansa i Aula de Teatre
MONTORNÈS. Des de l’1 fins al 21

'Tus margaritas', nou tema d'Ariana Zar
La montornesenca Ariana Zar ha publicat Tus Margaritas, la tercera cançó
de l'EP que traurà a la llum pròximament. El tema explica una relació
sentimental que, si bé tot apunta que està a punt de començar, està plena
de dubtes i mai acaba arribant enlloc. Aquesta història viscuda per la
mateixa cantautora està il·lustrada amb un videoclip realitzat durant la
quarantena per Zar i la seva parella, Víctor Torres, sense sortir de casa. El
disc, previst inicialment per a aquestes dates, no sortirà fins passat l'estiu.

de juny està obert el termini de
preinscripcions del curs 20202021 de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre.
Les preinscripcions es podran
formalitzar telemàticament per
dues vies. Els alumnes nous ho
hauran de fer mitjançant el web
musica.montornes.cat. Els qui ja
són alumnes hi podran accedir a
través del portal de gestió del centre Gwido, amb el seu usuari i contrasenya.
Només en casos excepcionals
es podran fer les preinscripcions

EL TEMPS
divendres 5

dissabte 6

diumenge 7

per

nes adultes. De 3 a 5 anys, la Iniciació a les arts és comuna per a les
tres disciplines artístiques, i és a
partir dels 6 anys que ja es pot triar l’itinerari que es vulgui cursar:
dansa, teatre i/o música.

telefònicament, trucant al número
93 568 63 67 de dilluns a divendres de 16 h a 20 h.
En funció de les sol·licituds rebudes, es configuraran els grups i
es publicarà la relació de persones
admeses, així com les possibles
llistes d’espera. Posteriorment, en
dates encara per concretar, s’obrirà el termini de matrícula per confirmar la plaça assignada.

Formació des dels 3 anys
L’escola ofereix ensenyaments
artístics de música, dansa i teatre,
des dels 3 anys d’edat fins a perso-

Felip Comas

Situació de nord, que mantindrà les temperatures a
ratlla, malgrat que som al
juny, amb un matí amb
núvols alts i una tarda
amb cel més serè.
Cel més aviat serè al matí,
amb creixement de nuvolades a partir de migdia, i
que ens poden deixar les
escorrialles dels ruixats ja
al final del dia.
El pas d’un front fred del
nord ens deixarà, a banda
de la davallada de les temperatures, ruixats, més
probables ja al vespre.

L’escola municipal ofereix
ensenyaments de música,
dansa i teatre des dels 3
anys d’edat fins a adults
Per a les persones adultes, el
centre ofereix ensenyaments
d'instruments, cant coral, teatre
musical, combos de música moderna, estiraments i teatre.
Amb tot, i davant l'excepcionalitat provocada per la COVID-19,
l'oferta educativa es podria veure
modificada en funció de l'evolució
de la situació.

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

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Màx.

Mín. * Temp.

25ºC

16ºC

24ºC

-

26 km/h SE

DIVENDRES, 29 27ºC

16ºC

20ºC

10,2

24 km/h SE

DISSABTE, 30

23ºC

15ºC

22ºC

0,2

31 km/h SE

DIUMENGE, 31

24ºC

15ºC

22ºC

-

26 km/h SE

DILLUNS, 1

24ºC

17ºC

23ºC

4

24 km/h SE

DIMARTS, 2

25ºC

16ºC

23ºC

Inap.

26 km/h SE

DIMECRES, 3

26ºC

18ºC

23ºC

10,6

27 km/h SE

DIJOUS, 28

Cop màx. vent
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