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BAIX VALLÈS. El president de la Ge-

neralitat, Quim Torra, signava di-

jous al migdia el decret que posa 

fi a la fase 3 de la desescalada, una 

fase que a Barcelona i l'àrea me-

tropolitana només ha tingut una 

durada de 24 hores. El Govern 

inicia així l'anomenada "etapa de 

represa" amb regulació pròpia. 

La norma deixava "sense efec-

tes" el reial decret espanyol de 

l'estat d'alarma des de la mitjanit 

d'aquest divendres.

S'aixequen, doncs, les restricci-

ons de mobilitat per tot el Princi-

pat. En una roda de premsa des de 

Palau, acompanyat de la consellera 

de Salut, Alba Vergés, i el conseller 

d'Interior, Miquel Buch, –responsa-

bles del Procicat–, Torra ha garantit 

que la nova regulació s'ha regit pel 

diàleg i la flexibilitat de les "noves 

circumstàncies". "No em tremo-

larà la mà per prendre les decisi-

ons per vetllar sempre per la sa-

lut de la població", advertia, però.

I què es pot fer?
Vergés explicava que "es pot fer 

de tot però no cal fer-ho tot de 

cop", tot apel·lant a la responsabi-

litat de la ciutadania, que alertava 

que és més important que mai. 

Així, es pot fer qualsevol activitat, 

sempre que es respectin les pautes 

d'higiene i seguretat establertes.

Fins que no es disposi de vacuna 

o tractament eficaç, l'ús de masca-

retes serà obligatori per a majors 

de 6 anys, tant en espais tancats 

com oberts quan no es pugui man-

tenir la distància d'1,5 metres en-

tre persones. A més, la higiene de 

mans segueix sent una mesura 

clau de prevenció de contagi.

Una altra mesura és que es des-

precinten els parcs infantils, que 

des de l'inici de la desescalada han 

estat tancats, però caldrà respec-

tar la distància interpersonal.

Fins a Sant Joan, l'aforament 

dels espais tancats està limitat al 

50%, mentre que en el cas dels es-

pais oberts serà del 75%. A partir 

del 25 de juny, però, ja no hi hau-

rà limitacions d'aforaments, sinó 

que aquests vindran determinats 

en funció del manteniment de la 

distància de seguretat –un espai 

de 2,5 metres quadrats per perso-

na, com a norma general, tot i que 

se serà flexible amb casos en què 

es pugui sectoritzar el públic–.

Els desplaçaments
Amb l'efímera fase 3 ja es permetia 

la mobilitat entre regions sanitàries 

a tot Catalunya, però no a una altra 

comunitat autònoma. A partir de di-

lluns 22, però, quan l'Estat aixecarà 

l'estat d'alarma, es permetran els 

desplaçaments a tot l'Estat.   aCN

El Baix Vallès 
entra en l'etapa 
de la "represa"
A partir de dilluns, es permetran els 
desplaçaments per tot l'Estat espanyol

A partir del 25 de juny no hi 

haurà limitacions però serà 

obligatori portar mascareta i 

mantenir 1,5 m de distància

arxiu /x.solanas

Les habituals concentracions dels 

dimecres del personal sanitari i de 

serveis de l’Hospital de Granollers 

es van traslladar dimecres a la Por-

xada. El comitè d’empresa, amb 

representació de CCOO, UGT, MC i 

SATSE, lliurava a l’alcalde i presi-

dent del patronat de la Fundació 

Privada Hospital Asil de Grano-

llers (FPHAG), Josep Mayoral, un 

manifest amb les principals reivin-

dicacions del sector, que passen 

per garantir una sanitat pública 

i de qualitat al Vallès Oriental –la 

comarca amb menys llits d’hospi-

talització per habitant–, amb més 

recursos, més drets, més seguretat 

i millors condicions laborals per 

als professionals. 

Reclamen més pressupost per a 

la sanitat; que augmenti el nom-

bre de llits per habitant, millores 

en les infraestructures sanitàries 

de la comarca; reduir les llistes 

d’espera de les intervencions 

quirúrgiques i visites mèdiques, i 

equiparar les ràtios dels professi-

onals a escala europea.

També disposar d’unes mesu-

res de prevenció adequades a les 

necessitats de cada circumstància, 

amb EPI de qualitat; un salari digne 

per als professionals que revertei-

xi les retallades dels últims anys; 

que la paga per objectius (DPO) 

no estigui condicionada a l’equi-

libri pressupostari de l’empresa i 

que es faci efectiu el pagament del 

plus de vacances (2015-2019) que 

es va denunciar i es va guanyar en 

sentència. Els concentrats volen re-

cuperar el conveni antic de la resi-

dència assistida de la FPHAG i que 

el patronat s’impliqui en la conse-

cució d’aquestes millores.

Els manifestants portaven car-

tells i pancartes amb aquestes 

reivindicacions, la bata blanca i 

el mocador negre que identifica 

la lluita del col·lectiu. També va 

participar-hi personal sanitari 

d’ambulatoris, clíniques, serveis 

de transport sanitari, residències, 

farmàcies, centres de rehabilita-

ció, així com policies i serveis de 

seguretat i emergències. 

El Departament d’Interior no 

va autoritzar la manifestació ini-

cialment prevista entre l’Hospital 

i la plaça de la Porxada posant la 

Covid-19 com argument. i

Les reivindicacions del personal 
de l'Hospital arriben a la Porxada

PER A MILLORES LABORALS  Fa setmanes que els sanitaris es manifesten a la ciutat

548
AQUESTES SÓN LES ALTES 

ACUMULADES DE PACIENTS 
que s'han recuperat de la Covid-19 

a l'Hospital de Granollers. També  

hi han mort arran de la pandèmia  

95 persones, però ja fa dues  

setmanes que no hi ha cap nou 

ingrés i el centre sanitari només 

manté quatre persones ingressades 

per la Covid, una xifra estable  

des de fa uns 15 dies.
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BAR RESTAURANTE C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles . Reservas:       93 579 49 66       602 243 973 . www.canraiguer.com . 

Ahora con dos turnos: a las 13.00 h y a las 15.00 h 
20 primeros y segundos para escoger. (con pan tostado)

menú 
Fin de Semana

12,90
euros

Gimnasos, desinfectats de 
mans i calçats per la "represa"

BAIX VALLÈS. La nova etapa que la 

Generalitat ha anomenat de la re-

presa ha arribat amb mesures ja 

establertes. Neteja de màquines, 

desinfecció del calçat o portar la 

mascareta. Aquestes són algu-

nes de les rutines que els usuaris 

baixvallesans dels gimnasos i cen-

tres esportius han afegit al seu dia 

a dia, obligatòriament. 

Un dels pocs gimnasos del terri-

tori que obre les 24 hores, l'Anyti-

me Fitness de Mollet, ha mantin-

gut la seva característica principal, 

obrir a qualsevol hora. Si bé, amb 

la fase 2 només podia fer-ho amb 

una capacitat màxima del 30%, ara  

i fins al 25 de juny, passa al 50%. 

"Per poder accedir al gimnàs 

calia fer ús d'una aplicació mò-

bil, per evitar massificacions 

en moments donats. Ara amb la 

fase 3, no caldrà fer la reserva 

prèvia", diu el seu director, An-

tonio Avilés, que ha assumit tas-

ques fins ara inexistents: "tenim 

mesures de seguretat i higièni-

ques ja adquirides, com ara la 

desinfecció del calçat, també les 

màquines abans i després d'uti-

litzar-les i, sobretot, la neteja de 

mans". 

Us d'APPs i grups adaptats
Les aplicacions mòbils han arri-

bat als centres esportius per que-

dar-se, com ha passat al CEM El 

Turó de la Llagosta, que gestiona 

l'Ajuntament. "Posem en marxa 

una aplicació que facilita i com-

plementa el que ja fèiem", expli-

ca Roger Sesé, director del CEM El 

Turó. De fet, l'aplicació que posarà 

en marxa a partir del proper 22 

de juny, data de la reobertura del 

centre, inclou els entrenaments 

personalitzats, la reserva de clas-

ses dirigides i l'evolució personal.

Pel que fa als centres esportius 

específics, com és el cas del Lee 

Young Taekwondo de Parets, ha 

adaptat els grups que tenia abans 

del confinament a la situació ac-

tual. "Fem classes de dilluns a 

divendres i cada dia hi ha cinc 

franges diferents per encabir a 

tot l'alumnat", explica José Luis 

Estudillo, responsable del centre. 

"Desinfecto els espais i les eines 

que fem servir, abans i després 

de cada ús i fem exercicis sense 

contacte", comenta el director, 

que deixa a l'elecció dels pares i 

mares si els infants han de portar 

mascareta. "Fem esport i no cal-

dria, però com és una recoma-

nació, qui la vol portar, no hi ha 

cap problema", adverteix Estu-

dillo.  jose luís rodríguez beltran

LLEURE ELS CENTRES ESPORTIUS HAN OPTAT PER LES RESERVES A TRAVÉS D' APLICACIONS MÒBILS

lee young taekwondo

AL TATAMI El Lee Young Taekwondo de Parets, ha adaptat els grups que tenia abans del confinament

Els casals d'estiu es 
preparen per obrir tot i el 
descens d'infants inscrits

BAIX VALLÈS. Els casals d'estiu del 

Baix Vallès treballen en els últims 

preparatius de cara a poder obrir 

aquesta temporada. Gairebé tots 

els municipis han decidit posar en 

marxa aquests espais de lleure per 

als infants. Sant Fost ha estat dels 

únics que ha preferit no activar-lo, 

per la baixa demanda de les famí-

lies del municipi. 

Un dels primers en obrir por-

tes serà el de Martorelles, ho farà 

el 25 de juny estrenant ubicació, 

l'escola Simeó Rabasa, enlloc de 

les Pruneres com s'havia fet en els 

darrers anys. El casal compta amb 

un centenar d'inscrits, la meitat 

dels que ho van fer l'any passat.

A Montornès, han estat 230 els 

infants que s'han inscrit. Tot i que 

en un principi s'havien previst cinc 

escoles diferents on fer-se el casal, 

finalment es farà a les escoles Ma-

rinada, Palau d'Ametlla i Can Pare-

ra. Dilluns està prevista una reunió 

telemàtica amb els pares.

A Mollet, Ca n'Arimon acollirà el 

campus d'estiu que es realitzarà 

  EL DE MARTORELLES SERÀ DELS PRIMERS A INICIAR TEMPORADA

ACTIVITATS  Enguany els grups no podran superar els 10 infants per monitor

sílvia ferran

Formació

Durant els darrers dies, la Direcció Ge-

neral de Joventut i la Secretaria de Sa-

lut Pública s'ha encarregat de formar 

virtualment a més de 7.000 monitors 

que aquest estiu seran responsables 

de prevenció i higiene de les activitats 

de lleure. Aquesta figura vetllarà pel 

compliment dels protocols a les acti-

vitats en matèries com rentat de mans, 

la desinfecció, els grups reduïts o la 

detecció de símptomes de Covid-19.

NOUS RESPONSABLES
DE SEGURETAT I 
HIGIENE PELS CASALS 

des del 29 de juny i fins al 10 de 

setembre, en horari de  8 h a 17 h i 

amb servei de menjador.

A Parets, el casal començarà el 

29 de juny i acabarà el 31 de juliol. 

Aquest any l'aforament està limi-

tat a 360 nens i nenes.   anna mir
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El Lledoner de Montornès reobreAula d'estudi a la sala de plens

L’Ajuntament de Sant Fost ha habilitat la sala de plens com 

a aula d’estudi, que obre de dilluns a divendres, de 9 h a 

14 h i de 16 h a 21 h. Els caps de setmana, no es tancarà 

els migdies i l'horari serà ininterromput, de 9 h a 21 h. 

L'aforament és limitat per mantenir les distàncies

La llar d'infants municipal de Montornès El Lledoner 

ha reobert aquesta setmana després del confinament 

amb quatre infants. S'han adaptat els espais, els ma-

terials i la metodologia del projecte per ajustar-los a 

les restriccions marcades pel departament d'Educació.

BAIX VALLÈS.  La Fundació Bofill ha 

alertat dels elevats índexs de se-

gregació escolar que es viu als mu-

nicipis del Baix Vallès. Segons l'in-

forme Obrim l'Educació, elaborat 

per la mateixa entitat, Montornès 

és una de les poblacions catalanes 

i l'única del Baix Vallès de més de 

10.000 habitants que fa cinc anys 

seguits que incrementa la segrega-

ció escolar a l'etapa de primària.

Mentre que Montornès encap-

çala, entre els municipis baixva-

llesans, la segregació escolar a 

primària, Parets, en canvi, ho fa 

en la de secundària. A més, segons 

la Fundació Bofill, la localitat pa-

retana juntament amb Mollet, es 

troba entre les ciutats catalanes 

amb els índexs més elevats de se-

gregació escolar tant a primària 

com a secundària. Una situació 

que podria anar a pitjor el pròxim 

curs escolar 2020-2021, ja que se-

gons l'informe Obrim l'Educació, 

el període de preinscripció, que 

ha estat principalment online, i 

una alta mobilitat de les famílies 

a causa de la crisi de la Covid-19, 

empitjoraran els nivells de segre-

gació escolar arreu de Catalunya.

El document també alerta que 

molts centres educatius tenen ac-

tualment una reserva de places per 

a l'alumnat vulnerable molt baixa, i 

només mantenen aquesta reserva 

fins al juliol. Si no es fa res, assenya-

EDUCACIÓ  L'ENTITAT ASSENYALA QUE LA SITUACIÓ POT EMPITJORAR EL CURS VINENT A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DE LA COVID-19

La Fundació Bofill alerta dels elevats 
índexs de segregació escolar al Baix Vallès

arxiu

A ESCOLA  La Fundació Bofill analitza la composició de les aules

len que “el previsible augment 
d’alumnat vulnerable matricu-
lat fora de termini no podrà ocu-
par aquestes places reservades 
perquè seran poques i perquè 
s’hauran eliminat al juliol”. Per 

tot plegat asseguren que "si no es 
despleguen les mesures neces-
sàries per identificar i distribuir 
aquest alumnat, la segregació 
escolar pot incrementar-se de 
manera contundent i immediata 
aquest proper curs".

Matrícula viva
En aquest sentit, el regidor d'Edu-

cació de Mollet, Raúl Broto, apun-

ta que són coneixedors d'aquests 

índexs a Mollet, on existeixen dos 

centres considerats de màxima 

complexitat pel perfil d'alumnes 

que s'hi concentren. "El gran pro-
blema és la matrícula viva per-
què les escoles amb places solen 
ser precisament les que tenen 
un grau més alt de segregació. És 
un peix que es mossega la cua", 

apunta. Broto, però, destaca la fei-

na que des de fa anys es fa des de la 

Comissió de Garanties d'Admissió, 

on hi ha representada la comunitat 

educativa, i que té l'objectiu d'ana-

litzar la situació de les escoles i fer 

el repartiment dels alumnes més 

adient. "L'any passat es va signar 
el Pacte contra la segregació es-
colar al Parlament", recorda Bro-

to, qui afegeix que "moltes de les 
mesures que es preveien al pac-
te, a Mollet ja les estàvem fent", 

assegura.

Per la seva banda, la regidora 

d'Educació de Parets, Casandra 

García, assenyala que els han "sor-
près" les dades d'aquest estudi. 

Segons García, les escoles del mu-

nicipi "estan ben equilibrades" i 

no els consta que hi hagi segrega-

ció. La regidora d'Educació apun-

ta que el criteri d'aquest estudi 

es basa en l'escolarització  dels 

nens i nenes procedents d'altres 

països i que aquest podria ser el 

motiu perquè aparegui en l'estudi 

aquesta segregació, ja que la ma-

joria de nouvinguts es decanta per 

l'escola pública. Amb tot, García es 

reafirma en què "els centres es-
tan equilibrats" i es compromet a 

"seguir vetllant perquè no exis-
teixi la segregació a Parets".

La Fundació Bofill, en el marc del 

projecte Obrim l'Educació, propo-

sa un conjunt de mesures per re-

duir els nivells de segregació que 

tant el Departament d’Educació 

com els ajuntaments "han d’en-
tomar amb urgència", diuen. Se-

gons l’informe cal establir criteris 

clars i homogenis per a la detecció 

d’alumnat vulnerable, augmentar 

la reserva de places per aquests 

estudiants i estendre-la com a mí-

L'Ajuntament de Montmeló reclama al 

Departament d'Educació que es pugui 

recuperar la quarta línia de P3 al mu-

nicipi. El consistori també demana que 

s'estudiï ampliar els grups de 1r d'ESO. El 

període de preinscripció s'ha tancat amb 

82 sol·licituds per a P3, 7 d’elles fora de 

termini. De les 82 preinscripcions, 50 han 

estat a l’escola Sant Jordi i 32 a l’escola 

Pau Casals. Els Serveis Territorials Vallès 

Oriental – Maresme han comunicat que 

es valorarà la possibilitat d’ampliar a un 

quart grup el curs de P3, que Montmeló 

va perdre per la davallada en les xifres de 

natalitat i preinscripció dels darrers cur-

sos. L’Ajuntament ha iniciat els tràmits 

i les gestions per tal de sol·licitar-ho. 

"D’aquesta manera es respectaria la 
voluntat de tria d’escola de les famílies 
i es reduïren les ràtios dels grups". Pel 

que fa a l’Institut, a 1r d’ESO s’ha tancat 

la preinscripció amb 91 sol·licituds.

MONTMELÓ DEMANA 
GRUPS A P3 I 1er D'ESO

nim fins al setembre. També es 

recomana que tots els ajuntaments 

despleguin dispositius de detecció 

d’aquest alumnat vulnerable i que 

activin amb urgència mecanismes 

d’orientació i acompanyament de 

les famílies en el procés de matri-

culació.  a.mir / l.ortiz
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MONTORNÈS. L'Ajuntament ha 

redactat un projecte per millorar la 

connexió entre la part de vianants 

del carrer Major i la plaça Pau Pi-

casso, que consistirà en la reforma 

de la cruïlla del carrer Major amb 

la rambla de Sant Sadurní. El pla, 

que recull una de les propostes 

del Pla de Mobilitat Urbana i Sos-

tenible i que es troba en exposició 

pública, preveu fer una cruïlla ele-

vada que faciliti el creuament de 

vianants i suposi donar continu-

ïtat a la part peatonal del carrer 

Major cap a la plaça Pau Picasso.

La reforma proposa canviar 

d'ubicació els passos de vianants 

i la zona de càrrega i descàrrega 

VIA PÚBLICA  L'OBRA, AMB UN TERMINI D'EXECUCIÓ DE DOS MESOS, ÉS UNA DE LES PROPOSTES RECOLLIDES AL PLA DE MOBILITAT URBANA I SOSTENIBLE

Projecte per 
millorar la unió 
del carrer Major 
i la Pau Picasso

PLANELL Detall del projecte que està en exposició pública

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

Avinguda Jaume I, 110   /   Carrer Gaietà Víncia, 8   ·   08100 Mollet del Vallès   ·   T. 93 579 45 58   /   93 570 47 99

El Racó de la Salut somsalut 619 874 285

No descuidis 
les teves defenses.

Vine i t’assessorarem 
en alimentació i salut.

...VITAMINA C
VITAMINA D

REISHI
SHIITAKE...

existents. La solució que es pro-

posa és acostar els passos de via-

nants a la cruïlla, de manera que 

coincideixin amb els itineraris na-

turals de creuament, i allunyar la 

zona de càrrega i descàrrega de la 

Rambla de Sant Sadurní de la ma-

teixa cruïlla per donar més segu-

retat als moviments que hi tenen 

lloc. Per separar aquesta zona i el 

pas de vianants es pintaran 4 pla-

ces d'aparcament de motos.

El parterre de la plaça Pau Pi-

casso es transformarà de manera 

que es construiran 2 escossells al 

voltant dels arbres existents i la 

resta es pavimentarà amb formi-

gó de característiques similars al 

de la plaça. D'aquesta manera es 

podrà utilitzar aquesta zona per 

aproximar-se al pas de vianants.

Així mateix, es proposa el trasllat 

d’una cabina telefònica del car-

rer de Sant Sadurní, de manera 

consensuada amb la companyia 

telefònica, ja que està al mig de la 

trajectòria natural dels vianants i 

suposo un obstacle important.

El projecte preveu que el pas 

elevat es construeixi amb mes-

cla bituminosa amb àrid granític 

de manera que la seva superfície 

quedi enrasada amb les voreres 

adjacents. Per últim, es col·locaria 

la senyalització vertical i horit-

zontal.

El termini d'execució previst 

per les obres és de dos mesos i el 

pressupost és de 29.929,80 € IVA 

inclòs.  

Fins al 30 de juny, les entitats mon-

tornesenques poden presentar les 

sol·licituds per optar als ajuts que 

l'Ajuntament donarà per la promo-

ció de la igualtat de gènere i per a 

activitats inclusives amb relació 

a la diversitat funcional. L’import 

Montornès puja les 
ajudes a la igualtat 
i la inclusió

destinat a cada àmbit és de 10.000 

euros. El total, 20.000 euros que  

representen un increment de 8.000 

euros en relació a l'any passat. Les 

entitats poden accedir a la convoca-

tòria presentant projectes fets des 

del 2 de setembre de 2019 i previs-

tos fins al 31 de desembre de 2020.

En la concessió dels ajuts per al 

foment de la igualtat de gènere, es 

valoraran els projectes que refor-

cin i ampliïn l’acció contra les vi-

olències masclistes, que fomentin 

l’apoderament de les dones, que 

promoguin una redistribució equi-

tativa dels treballs i dels temps i la 

coeducació, entre altres. 

Els ajuts per a projectes d'inclusió 

valoraran les accions que fomen-

tin la incorporació de persones 

amb diversitat funcional en les 

activitats socials i culturals, el fo-

ment de l'esport adaptat i les ac-

tuacions de suport i acompanya-

ment a les persones afectades i el 

seu entorn familiar

El pla preveu fer una 
plataforma elevada a la 

cruïlla entre el carrer Major i
la rambla de Sant Sadurní
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MONTORNÈS. El Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació (DARP) de la Ge-

neralitat de Catalunya ha atorgat 

enguany el Diploma de Mestre 

Artesà Alimentari a 25 perso-

nes, de les quals 10 són forners, 

5 pastissers, 7 carnissers, cansa-

laders i xarcuters, dos xurrers, i 

un formatger; en reconeixement 

del mestratge excepcional amb el 

qual l'artesà exerceix el seu ofici. 

Entre els guardonats, hi ha el pas-

tisser Jaume Viñallonga, de la Pas-

tisseria Viñallonga.

El DARP atorga aquest diploma 

des del 1987 i el reben aquelles 

pesones que compleixen uns de-

terminats mèrits de creativitat i 

coneixements en el camp de l’ar-

L’entitat animalista Montornès 

Animal ha posat en marxa la cam-

panya Tu gaudeixes, ells pateixen, 

que compta amb el suport de 

l’Ajuntament i de les associacions 

Gasvar i Amics per Sempre, i que  

vol donar a conèixer els efectes 

perjudicials que tenen els petards 

en animals com les aus, els gossos 

o els gats, però també en persones 

que pateixen de ligirofòbia (por ir-

racional a sorolls forts), d’autisme 

o d’altres problemes de conducta.

L’associació ha elaborat cinc 

cartells informatius que ubicarà a 

diversos establiments comercials i 

que difondrà a través de les seves 

xarxes socials. Els dissenys denun-

cien que “la meitat dels gossos 

que viuen als entorns urbans 

pateixen símptomes com estrès, 

nàusees, taquicàrdies, falta d’ai-

re o tremolors”. També remar-

quen que “en 25 anys hi ha hagut 

més de 100 morts directes per la 

pirotècnia i milers de persones 

ferides i amputades” i que “un 

volum elevat d’aus mor després 

de patir una aturada cardíaca o 

caure dels arbres”.

L’entitat insta la ciutadania a 

substituir els petards que impac-

ten per d’altres com bengales sense 

explosions. També proposa fer-los 

servir en espais allunyats de viven-

des per evitar molèsties.   

COMERÇ  LA GENERALITAT HA ATORGAT AQUEST DIPLOMA ENGUANY A 25 ARTESANS DE TOT CATALUNYA

El pastisser Jaume 
Viñallonga rep el 
guardó de mestre 
artesà alimentari

arxiu

MESTRE ARTESÀ

Agraïment i reivindicacions per la Covid

Una trentena de persones van acudir dilluns al vespre a la crida de l'AV del 

Centre de Montornès i de l'Associació de Pensionistes a la concentració a la 

plaça Pau Picasso per agrair la tasca a tots els col·lectius de Montornès que 

han estat treballant durant durant la crisi de la Covid-19 i per donar suport 

a les reivindicacions laborals del personal sanitari. També es van reivindicar 

els serveis sanitaris públics i de qualitat i es va demanar l'obertura del CAP 

les 24 hores, amb un servei d’urgències nocturnes continuat.

av centre montornès

Montornès Animal informa 
sobre els efectes nocius 
de la pirotècnia 

MOLLET DEL VALLÈS
09/06 Juan Luis Cubells 80 anys

10/06 Rosario Ballesteros Muñoz 73 anys

10/06 Juan Folch Alech 85 anys

12/06 Félix Lahoz Navarro 90 anys

12/06 Soledad Espinosa Paredes 86 anys

14/06 Adolfo Pérez López 56 anys

PARETS DEL VALLÈS
10/06 Guillermo Gomis Castells 87 anys

LA LLAGOSTA
12/06 Juan Calderón Ronda 72 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
11/06 Rosa Soriano Núñez 63 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

02/06  Alana Rojas Brítez  (Mollet)

2/06  Gael Ignacio Valerio Beltre  (Mollet)

11/06  Vera Pérez Villar  (Parets)

11/06  Nora Morral Morales  (la Llagosta)

12/06  Carlota Navas Cabello  (Granollers)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Divendres, 19 de juny de 2020
A les 9h i 16h: Les tres bessones
A les 10h : Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 22h: Especial Festes Sant Joan Montornès 
Nord: Cabaret show

Dissabte, 20 de juny de 2020
A les 10h i 16h: Les tres bessones
A les 17h: The weekly mag
A les 18h: Horari d’estiu
Diumenge, 21 de juny de 2020
A les 10h i 16h: Les tres bessones
A les 18h: Horari d’estiu
A les 22h: Especial Festes Sant Joan Montornès 
Nord: Nit d’humor amb Mayte Carreras

Dilluns, 22 de juny de 2020
A les 9h i 16h: Les tres bessones
A les 10h : Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: Marc 
Candela, alcalde de Martorelles

Dimarts,  23 de juny de 2020
A les 9h i 16h: Les tres bessones
A les 10h : Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: Pere 
Rodríguez, alcalde de Montmeló 

Dijous, 25 de juny de 2020
A les 9h i 16h: Les tres bessones
A les 10h : Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: José A. 
Montero, alcalde de Montornès

PROGRAMACIÓ

tesania alimentària, han exercit 

com a artesans alimentaris durant 

un període mínim de 15 anys, i 

disposen del carnet d’artesà ali-

mentari.

El diploma significa el reconei-

xement del mestratge excepcional 

i es lliura a qui pugui acreditar una 

llarga trajectòria professional reco-

neguda, domini tècnic del seu ofici, 

experiència, i mèrits de caràcter ex-

traordinari en la pràctica de l'ofici.

Jove innovador
Paral·lelament, el DARP va crear 

l’any 2003 el Premi al Millor Jove 

Artesà Alimentari Innovador, per 

guardonar l’esforç dels joves ar-

tesans alimentaris en la recupera-

ció, la innovació, la diversificació, 

i el disseny de productes artesans, 

un reconeixement que Jaume 

Viñallonga va rebre en l'edició de 

2017.  
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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y objetos susceptibles de estar con-

taminados mediante una solución 

virucida . 

Todo nuestro personal de recepción 

y auxiliar atiende tras mamparas 

protectoras y equipado con guantes, 

mascarillas, gorro , uniforme y bata 

desechable de protección, respetan-

do las distancias de seguridad. 

El personal facultativo recibe a los 

pacientes con mascarilla y guantes 

y siguiendo los protocolos preven-

tivos validados por las instituci-

ones sanitarias y los servicios de 

prevención. En los gabinetes en los 

que el riesgo es más elevado por la 

generación de aerosoles, como son 

los gabinetes dentales o la otorrino-

laringología, los profesionales van 

equipados con un nivel de protec-

ción más elevado: mascarilla FFP3 

y/o quirúrgicas, pantalla o gafas 

de protección estancas, gorro, uni-

forme y mono impermeable, bata 

quirúrgica, polainas y por supuesto 

guantes. En estos casos los gabine-

tes cuentan con equipos individua-

lizados supletorios de lámparas uv 

Purion 10w que desinfectan el aire 

ambiental de la habitación. 

El impacto que ha tenido la pande-

mia de COVID-19 en nuestra soci-

edad y en el sector sanitario, exige 

una respuesta eficaz y proporcio-

nada para garantizar la seguridad 

y disminuir la ansiedad que pueda 

generar el miedo al contagio. Todo 

esto junto a la necesidad de que las 

clínicas y centros médicos promu-

evan rigurosas medidas de preven-

ción ha hecho que en CENTRO 

MEDICO Y DENTAL PARETS 

Y CLINICA DENTAL RIBERA,  

adoptemos protocolos específicos 

encaminados a hacer de nuestra po-

liclínica un espacio seguro.

Los pacientes que precisan acudir a 

nuestras instalaciones deben  venir  

provistos de mascarilla y no mucho 

antes de la cita, que deben haber 

concertado telefónicamente, para 

no permanecer en el centro más que 

el tiempo estrictamente necesario. 

Al entrar se les pasa un breve cues-

tionario para valorar la posibilidad 

de infección y se les toma la tempe-

ratura. Desinfectan el calzado y sus 

manos con gel hidroalcohólico en la 

estación de desinfección y entran en 

las consultas.

Las consultas se desinfectan 2 veces 

al día mediante una solución nebu-

lizada de ácido hipocloroso, cuando 

el centro está cerrado. También se 

desinfectan todas las superficies de 

contacto: mostradores, mesas, sillas 

La seguridad de nuestra policlínica  

durante la pandemia de COVID-19

Por supuesto todo el material qui-

rúrgico se embolsa y esteriliza bajo 

controles químicos y bacterioló-

gicos manteniendo la trazabilidad. 

La desinfección ambiental se tiene 

muy en cuenta utilizando equipos 

Wellis wadu-02 de liberación de 

radicales hidroxilo , situados en 

los espacios de tránsito, como sa-

las de espera , los cuales realizan la 

descontaminación microbiana eli-

minando en todas la superficie las 

bacterias dañinas, virus , hongos e 

incluso olores . 

Las conducciones de aire acondicio-

nado son un foco peligroso de movi-

lización activa de los gérmenes des-

de unos espacios a otros del centro.  

Por ello hemos tenido este aspecto 

en cuenta instalando lámparas uv en 

equipos Purion de tal modo que el 

aire fluye a través de las conducci-

ones y es desinfectado en la salida 

del mismo. La convección natural 

del aire conduce a un tratamiento 

continuo mediante radiaciones ul-

travioletas 

Con estas actuaciones podemos ga-

rantizar un nivel de seguridad eleva-

do para todos nuestros pacientes de 

tal modo que las instalaciones mé-

dicas y odontológicas sean el lugar 

más seguro y el entorno más fiable 

al que puedan acudir.

Sr. V. Ribera

Gerencia 

INSTALACIONES Las consultas se desinfectan dos veces al dia Garantizamos un nivel 

de seguridad elevado

para nuestros pacientes
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MOLLET. El passat 5 de juny es 

complia el termini per poder de-

manar l'ajut urgent per a perso-

nes i famílies que es troben en 

situació de vulnerabilitat eco-

nòmica a causa de l'emergència 

sanitària ocasionada per la Co-

vid-19, una subvenció a fons per-

dut d'entre 180 i 250 euros que 

l'Ajuntament anunciava com una 

de les mesures estrella per ajudar 

els molletans però que sembla no 

haver tingut una gran demanda.

De fet, l’Oficina d’ajuts Covid-19, 

que es va posar en marxa el 18 de 

maig com un espai específic per 

atendre a aquelles famílies i co-

merços afectats econòmicament 

per la Covid-19, ha tramitat només 

240 expedients d'ajuts a persones 

i famílies, un nombre inferior a les 

expectatives que tenia el govern 

municipal, segons Xavier Buzón, 

responsable de l'oficina, qui asse-

gura desconèixer els motius de les 

poques sol·licituds. 

"Criteris restrictius" 
Amb tot, quan es van fer públiques 

les bases per poder acollir-se a 

l'ajuda, l'Associació de Famílies 

Nombroses (AFAN) de Mollet aler-

tava dels "criteris restrictius" 

per poder-se'n beneficiar. Segons  

les bases, un dels requeriments 

per poder demanar l'ajut és no 

disposar d'un saldo mig trimestral, 

durant els mesos de març, abril 

i maig, superior a 1.500 euros en 

tots els comptes bancaris de titula-

SUBVENCIONS  EL GOVERN MUNICIPAL HA DECIDIT AMPLIAR EL TERMINI DE SOL·LICITUD DE L'AJUDA FINS AL 30 DE JUNY DAVANT LA POCA DEMANDA 

L'Oficina Covid tramita només 240 ajuts 

per a famílies afectades per la crisi 
Des de l'AFAN s'alertava que els criteris 

per accedir a l'ajuda, d'entre 180 i 250 € 

per unitat familiar, eren "molt restrictius"

ritat dels membres de la unitat fa-

miliar. Aquest punt, segons l'AFAN, 

podia limitar molt les peticions. 

"S'exclou qualsevol família que 

pugui tenir un petit coixí d'es-

talvi", apunten.

En aquest sentit, Buzón indica 

que la intenció de l'ajut directe era 

"arribar a les famílies més vul-

nerables que realment necessi-

tessin l'ajut". El govern local havia 

calculat que se'n podrien beneficiar 

unes 800 famílies, un càlcul fet en 

base al llistat de famílies en risc de 

vulnerabilitat de què disposen els 

serveis socials municipals incre-

mentat en un 20%.

Davant la poca demanda, Buzón 

explica que "s’ha decidit ampliar 

el termini per sol·licitar ajudes 

tant a persones com a comer-

ços, autònoms, pimes fins al 30 

de juny". El regidor també avança 

que durant aquest mes de juny es 

preveu que les primeres 132 fa-

mílies que van tramitar l'ajut pu-

guin cobrar-lo.

En total, des de la posada en 

marxa de l'Oficina Ajuts COVID 

s´han fet 1.041 gestions (atenci-

ons presencials, atenció telefònica 

i per correu). Dels ajuts a comer-

ços, autònoms i pimes, s'han tra-

mitat 210 expedients.

Més atencions als Serveis Socials
D'altra banda, els equips de Serveis 

Socials de l'Ajuntament de Mollet 

han atès un total de 4.525 persones 

i s’han realitzat 7.246 actuacions 

amb informació, orientació i asses-

sorament, tramitacions, valoració i 

accés a recursos, atenció domicilià-

ria i teleassistència, accés a alimen-

tació bàsica i suport familiar.

Pel que fa al Servei d'Informació 

i Atenció a les Dones (SIAD), s’han 

atès 158 dones amb 347 actuaci-

ons jurídiques, psicològiques i al-

tres. També s'han atès 270 perso-

nes mitjançant el Servei d´Atenció 

Domiciliària, i 775 mitjançant el 

Servei de Teleassistència.

El banc d’aliments de la ciutat 

L’Ajuntament de Sant Fost ha activat 

un nou servei telefònic per ajudar els 

veïns i veïnes de la localitat a sol·lici-

tar l’ingrés mínim vital, la nova pres-

tació econòmica que ofereix el govern 

espanyol i que es pot demanar des de 

dilluns. El telèfon és el 615 24 26 81 i 

funcionarà de dilluns a divendres, de 

10 h a 13 h. Trucant-hi, s’indicaran tots 

els passos que cal seguir per demanar 

l’ajut i omplir la sol·licitud de prestació.

TELÈFON A SANT FOST 
PER DEMANAR  
L'INGRÉS MÍNIM VITAL

ha atès 1.760 persones a les que 

se sumen les 40 persones que es-

tan rebent suport d'alimentació 

mitjançant el Menjador Social de 

Càritas. Com a suport alimentari, 

també s'han concedit 1.498 tar-

getes moneder a famílies vulne-

rables amb fills, de les quals 512 

són aportació econòmica directa 

de l’Ajuntament de Mollet .

Pel que fa a la Xarxa de suport 

Covid-19, el balanç és de 189 volun-

taris, 41 dels quals han cosit 3.500 

mascaretes i 172 bates.   l.ortiz
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PARETS. L’Ajuntament de Parets 
ha subvencionat la compra de 
material específic pel Grup de 
Robòtica Educativa de Parets 
(GREP) amb l’objectiu de millorar 
les activitats de robòtica i pensa-
ment computacional dels centres 
educatius del municipi. Concre-
tament s'han adquirit sis robots 
Bluebot –per a Educació Infan-
til i Primària–; deu Lego Wedo 
–per a Primària i ESO–; quinze 
plaques MicroBit+mi:power
–per a tots els cicles–; i quinze kits 
Micro Bit –per a alumnes d’ESO–. A 
més, l’Ajuntament de Parets tam-
bé ha subvencionat dues jornades 
de formació per als alumnes de Ci-
cle Mitjà.

La intenció és crear un banc de 
préstec, a l’abast de tots els centres, 
i així poder treballar amb grups 
reduïts d’entre dos o tres alumnes. 
Aquest projecte de treball trans-
versal és necessari per ajudar els 
centres en la necessitat, cada vega-
da més evident, de donar als alum-
nes la formació tant en robòtica 
com en pensament computacional i 
incloure-la en la tasca docent.

Els centres que hi participen són 

L'Ajuntament adquireix 

nou material per al Grup 

de Robòtica Educativa

FORMACIÓ  HI PARTICIPEN ALUMNES DES DE CICLE INFANTIL FINS A SECUNDÀRIA

Pompeu Fabra.
La proposta del GREP ha anat 

creixent durant els cursos i ha 
tingut una mitjana d’entre 8 i 10 
alumnes per curs i han participat 
una vintena de mestres. Al llarg 
d’aquests cursos s’ha arribat a di-
versos acords com la necessitat 
d’establir uns mínims vers la ro-
bòtica i la programació, la inclusió 
d’eines robòtiques i d’iniciació de 
programació a les aules o la pro-
posta d’organitzar unes jornades 
de robòtica i programació a les 
escoles i instituts, entre d’altres.  

l’Escola Municipal Pau Vila, l’Esco-
la Lluís Piquer, l’Escola Nostra Se-
nyora de Montserrat va participar 
el primer any, l’ACESCO, l’Escola 
Vila Parietes, l’Institut Torre de 
Malla, l’Institut La Sínia i l’Escola 

El Constitucional rebutja 
deixar Jordi Turull en llibertat

PARETS. El Tribunal Constituci-
onal (TC) ha rebutjat suspendre 
les condemnes que el Tribunal 
Suprem va imposar al paretà Jor-
di Turull, així com a Jordi Sànchez, 
Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Josep 
Rull i Joaquim Forn a la sentència 
de l'1-O. Els sis líders independen-

tistes empresonats van demanar 
quedar en llibertat mentre el TC 
resol els recursos d'empara. Els 
magistrats del Tribunal Constitu-
cional van denegar aquesta petició 
per unanimitat al ple d'aquest di-
marts i, així doncs, seguiran com-
plint la condemna a l'espera de la 

JUSTÍCIA  DIVENDRES ES COMPLIA UN ANY DE L'AL·LEGAT FINAL DEL JUDICI DEL PROCÈS

JORDI TURULL L'exconseller paretà durant el judici de l'1-O

acn

Lleuger descens dels 
nivells de diòxid a Mollet

MOLLET. Després de Barcelona, Mo-
llet i Sant Andreu de la Barca són els 
municipis de l'àrea metropolitana 
amb els nivells de diòxid de nitro-
gen més elevats, amb una mitjana 
anual de 38 µg/m³ l'any 2019. Tot 
i aquestes xifres, la ciutat de Mollet 
ha aconseguit reduir en 5 µg/m³ els 
nivells de diòxid en els darrers qua-
tre anys. L'any 2016 la mitja anual 
era de 43 µg/m³.

Les dades apareixen en l’anuari 
de la qualitat de l’aire a Catalunya 
durant el 2019 que ha publicat re-
centment el Departament de Terri-

tori i Sostenibilitat. Segons aquest 
mateix informe, durant el 2019 es 
va mantenir la tendència a la millo-
ra de la qualitat de l'aire a la conur-
bació de Barcelona pel que fa als ni-
vells de diòxid de nitrogen (NO2) . 

Estació vehicles elèctrics
Per altra banda, divendres va en-
trar en funcionament a Mollet, la 
segona estació de recàrrega de 
vehicles elèctrics a la via pública. 
Aquesta es troba ubicada a l’avin-
guda de Jaume I, 42, entre els car-
rers de  Gaietà Vínzia i d’Espanya. 

MOBILITAT NOVA ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES 

ENDOLLAT La nova zona de recàrrega de vehicles elèctrics a Jaume I

aj. mollet

Endesa ha adquirit 10 cascos amb lents integrades, que fusionen món real i virtual, 

per millorar la prevenció de riscos als boscos del Vallès Oriental. La companyia 

començarà a desenvolupar un software que permetrà veure quin volum de vege-

tació cal talar o podar per la proximitat a instal·lacions elèctriques. foto: endesa

Realitat mixta per protegir els boscos

decisió final del TC sobre la sen-
tència del Suprem.

El TC va admetre a tràmit els 
recursos a principis del mes pas-
sat en un ple telemàtic. En lloc de 
resoldre també les mesures caute-
lars que demanaven la suspensió 
de la condemna a l'espera de reso-
lució, va decidir obrir una peça se-
parada sobre la qüestió al·legant 
que no es donava el supòsit d'ur-
gència excepcional argumentada 
per les defenses.

Un any, del vist per sentència
Per altra banda, divendres passat 
es complia un any de l'al·legat final 
del judici de l'1-O. El paretà ho va 
compartir a Twitter des de la seva 
cel·la, a Lledoners:"Després de 

843 nits de presó em ratifico fil 

per randa amb el que vaig dir". 

Mor la martorellesenca 
centenària Josepa Truyols

MARTORELLES / MOLLET. Josepa 
Truyols i Rodés, la martorelles-
enca amb més edat, moria la ma-
tinada del 16 de juny a l'edat de 
109 anys, a Cardedeu, on s'havia 
traslladat a viure en els darrers 
anys. Truyols era membre de la 
Companyia de Maria (Lestonnac), 
on havia exercit, entre altres, la 
docència. Nascuda a Martorelles 
el 1911, va passar uns 30 anys de 

la seva vida al Congo on va exercir 
de missionera i on encara conser-
vava bons amics i amigues amb 
els quals va mantenir el contacte a 
través del correu electrònic, tot i la 
seva avançada edat.

Amb 70 anys Truyols va tor-
nar de l'Àfrica i es va instal·lar 
a la comunitat de la Plana Lledó 
de Mollet. Allí va coincidir amb 
la germana Assumpció Royo, qui 
en té un gran record: "Era una 

dona entranyable i molt cordi-

al, coneixia tothom. Ens queda 

un bon record d'ella". Després 
es va traslladar a la comunitat del 
carrer la Pau, de Mollet. Durant 
aquella època col·laborava a la bi-
blioteca i als arxius de Lestonnac, 
i sovint feia de recepcionista, fins 
i tot ajudava a llegir els nens amb 
dificultats. També va ser balladora 
de l'Agrupació Ball de Gitanes de 
Martorelles.  

NECROLÒGICA HAVIA EXERCIT DE MESTRA A LESTONNAC

JOSEPA TRUYOLS

aj.martorelles
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MONTORNÈS. En el marc de la 
campanya Arxivem la Covid-19. 

Memòries d'un confinament, l'Ar-
xiu Municipal de Montornès ha 
recollit ja més de 625 aportacions 
del veïnat montornesenc entre 
dibuixos, relats escrits, vídeos i 
fotografies, tot creacions relacio-
nades amb el confinament a casa, 
l'espai públic, activitats, experi-
ències solidàries, vivències labo-
rals, els dols, etc. Entre el materi-
al rebut destaquen quatre grans 
blocs temàtics: els agraïments a 
la gent de l’àmbit sanitari, les acti-
vitats i celebracions dels veïns en 
balcons, les accions de voluntari-
at del #cuidemnosmontornes i les 
fotos testimoni de places, parcs, 
camins i carrers buits.

La campanya continuarà reco-
llint material aportat pel veïnat 
per completar un arxiu de la me-
mòria popular que la pandèmia 
està deixant al poble. Les persones 
que vulguin contribuir amb la seva 
aportació poden adreçar les seves 
creacions al correu memories.con-

finament@montornes.cat. És im-
portant que els documents arribin 

en forma d’arxiu adjunt i si pesen 
més de 10 MB, que es facin arribar 
mitjançant serveis d’intercanvi de 
fitxers del tipus wetransfer.

Segons fonts municipals, la 
bona acollida que ha tingut la 
campanya "posa en relleu el pa-

per fonamental dels arxius en 

la defensa, conservació i pro-

tecció del patrimoni documen-

tal, i sobre el dret d’accés dels 

ciutadans als documents".
Amb motiu del Dia Internacio-

nal dels Arxius (9 de juny), l'Arxiu 
Municipal va aportar una petita 
mostra del material recollit fins ara 
en el marc de la campanya, amb 12 
imatges representatives del que el 
veïnat de Montornès ha aportat des 
de finals d'abril i fins ara.  

MEMÒRIA  L'ARXIU MUNICIPAL RECOPILA MÉS DE 600 DOCUMENTS DE VEÏNS SOBRE LA PANDÈMIA TEIXIT COMERCIAL  ES PREPARA UNA CAMPANYA DE PROMOCIÓ

Records de la Covid-19
arxiu / mar saavedra

APORTACIONS VEÏNALS Imatge de la campanya 'Arxivem la Covi-19'

MONTORNÈS. Davant la situació de 
crisi provocada per la Covid-19, 
l'Ajuntament està dissenyant una 
campanya per promocionar el 
consum als comerços locals. L'ac-
ció serà una més de les que està 
desenvolupant el departament 
municipal d'Ocupació Promoció 
Econòmica i Comerç, per donar 
suport al comerç local. En aquest 
sentit, i dins del paquet d'aques-
tes accions de promoció, l'Ajun-
tament s'ha adherit a la platafor-

ma Digiemprèn de la Diputació 
de Barcelona per facilitar que els 
establiments de Montornès pu-
guin utilitzar els serveis d'aquesta 
eina de dinamització comercial.
La plataforma Digiemprèn inclou 
serveis i formació per ajudar el 
comerç local a guanyar presència 
a Internet i entrar en el món del 
comerç en línia, amb cursos gratu-
ïts, miniguies i tutorials. Els esta-
bliments s'hi podran donar d'alta i 
començar a utilitzar els serveis. 

L'Ajuntament promou la 
presència del comerç de 
Montornès a Internet

Després de tres mesos, les parades de productes no alimentaris torna-
ran aquest dissabte al mercat no sedentari de Montornès Nord. Al tan-
cament d'aquesta edició, però, l'Ajuntament no havia pogut concretar si 
tornaran totes les parades o hi haurà limitacions. En el cas de Montor-
nès Centre, la complexitat logística per encabir les parades respectant 
les distàncies està fent retrassar la tornada d'aquests marxants. 

Les parades no alimentàries retornen al 
mercat de dissabte de Montornès Nord
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SEGURETAT LABORAL  EL DISPOSITIU IDEAT PER UNA FIRMA GIRONINA PERMET TAMBÉ RASTREJAR LES LÍNIES DE CONTACTES

Proven en una empresa de Montornès 
un sistema perquè els treballadors 
compleixin les distàncies de seguretat

Fem el Vallès Republicà des de cada municipi. Presentem candidatura al teu poble. 39 de 39.
Vallès Oriental

Si la repressió de l’estat no s’atura,  
la nostra solidaritat la vencerà 

Abans del 25 de juny,  el Vallès 
Oriental, amb Josep Maria Jové  

ES31 3025 0001 1814 3361 5996

CAIXA DE SOLIDARITAT

MONTORNÈS. Una empresa gironina 

ha creat un sensor portàtil per ga-

rantir que els treballadors mante-

nen la distància quan són a la feina 

i, d'aquesta manera, ajudar a pre-

venir el coronavirus. L'aparell pita, 

emet llum intermitent o vibra quan 

detecta que els empleats s'apropen 

massa. El sistema està pensat, so-

bretot, per a empreses que tinguin 

100 o més treballadors i de fet ja 

se n'estan fent dues proves pilot 

a grans multinacionals, una de les 

quals amb seu a Montornès.

L'empresa que l'ha ideat, Claitec, 

preveu començar a distribuir-lo 

al juliol i ja té una precomanda de 

30.000 unitats. El seu director ge-

neral, Ricard Chetrit, explica que 

el sensor també té memòria, de 

manera que si es detecta un cas de 

covid-19 dins una empresa, es pot 

"rastrejar la línia de contactes" 

de l'afectat i aïllar-los. Així, si es 

detecta un cas de coronavirus en 

una empresa, es podrà saber amb 

qui s'ha relacionat l'afectat i aïllar 

aquests treballadors, evitant afec-

tar la resta de la plantilla. "Ens po-
dríem trobar en què, per un cas, 
l'empresa estigués obligada a 
tancar tota la fàbrica; d'aques-
ta manera, ho evitem", explica el 

director general de Claitec.

Precisió de 10 centímetres
El T-10RSD, que és el nom del sis-

tema, es pot portar com si fos un 

clauer o bé penjat del coll. "A dins 
els dispositius porten una elec-
trònica que funciona amb ra-
diofreqüència, es comuniquen 

uns amb els altres com si fossin 
mòbils i podem mesurar a qui-
na distància es troben amb una 
precisió de 10 centímetres", 

concreta Ricard Chetrit.

Un cop s'ha ajustat el límit (per 

exemple, 1,5 metres) cada vega-

da que dos sensors detecten que 

aquesta distància no es manté, 

emeten un avís. Pot ser un xiulet 

fort, llums intermitents, una vi-

bració o bé, en entorns sorollosos, 

tots tres senyals al mateix temps. 

L'empresa gironina ja ha comen-

çat a testejar el T-10RSD amb dues 

grans multinacionals. Una de les 

proves pilot es fa a Anglaterra, en 

una planta d'una corporació sue-

ca. I l'altra a Montornès del Vallès, 

en una fàbrica d'una multinacional 

amb matriu alemanya. "Estan fent 
proves per validar el sistema, i 
la nostra intenció és poder co-
mençar a distribuir el dispositiu 
a principis de juliol", concreta el 

director general.  acn

SANTA MARIA / SANT FOST. El celler 

Can Roda va enllestir a finals del 

mes de maig la plantació d'una 

nova vinya al camí de Cabanyes, a 

Sant Fost de Campsentelles. Una 

vinya d'una hectàrea que comp-

ta amb uns 3.500 ceps, i que am-

plia els terrenys de producció del 

celler. Del total de ceps plantats, 

uns 2.000 són de cabernet sauvig-

non, una varietat que "ens perme-
trà fer créixer la collita de raïm 
negre i ampliar la línia de vins 

més de criança", explica l'Enric 

Gil, enòleg del celler. La resta és 

garnatxa blanca. Es tracta d'un ter-

reny que barreja sauló i argila i que 

"facilita el conreu ecològic per-
què està rodejat de bosc", diu Gil, 

qui preveu que aquesta nova vinya 

pugui donar la seva primera colli-

ta d'aquí uns quatre anys. "És una 
aposta a llarg termini perquè la 
primera collita de qualitat no la 
tindrem fins d'aquí vuit o deu 
anys", conclou.   l.ortiz

can roda

EL TERRENY  La nova vinya es troba rodejada de boscos

SECTOR VITIVINÍCOLA  S'HI HAN PLANTAT 3.500 CEPS, UNS 2.000 DE CABERNET SAUVIGNON I LA RESTA DE GARNATXA BLANCA

El celler de Can Roda planta 
una nova vinya a Sant Fost

acn

EL DISPOSITIU  

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Factures no 
pagades: com 
deduir-se la 
pèrdua

Si un client no paga el seu 
deute en el venciment pac-
tat, es pot comptabilitzar una 
despesa per deterioració, 
amb la finalitat de compen-
sar l’ingrés computat en el 
moment de l’operació.
No obstant això, aquesta 
despesa només serà fiscal-
ment deduïble si en la data 
de tancament de l’exercici 
es compleix algun dels se-
güents requisits:
1. Que el deutor hagi estat 
declarat en concurs, o hagi 
estat processat per un delic-
te d’alçament de béns.
2. Que s’hagi iniciat una re-
clamació judicial o arbitral 
contra el deutor.
3. O bé que hagin transcorre-
gut almenys sis mesos des 
del venciment de l’operació.
Si no es donen cap d’aques-
tes circumstàncies, la factu-
ra, de moment, no pot con-
siderar-se com una despesa 
incobrable i, per tant, no té la 
consideració de despesa de-
duïble a l’efecte de l’impost 
de societats.
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Alguns ajuntaments baixvallesans estan posant en marxa i 

dissenyant campanyes de suport al comerç local, un dels sectors 

més tocats per la crisi sanitària de la Covid-19.Recuperar la 

vitalitat als municipis és l'objectiu d'aquestes iniciatives que 

pretenen esperonar la compra a la població. Perquè no es 

tracta només d'una qüestió econòmica –que també–, sinó 

que mantenir botigues, bars i restaurants als nuclis urbans és 

essencial per salvaguardar un 

model de ciutat i de poble vius, 

que volen els carrers plens, amb 

ciutadans que comparteixen, que 

s'aturen, que fan petar la xerrada 

dins i fora dels establiments, que 

van segurs per carrers que bullen 

de gent…

Durant el confinament s'ha vist com són els municipis 

pràcticament sense comerç a peu de carrer. Si no es vol que 

aquests carrers buits passin a ser la nova normalitat, val la 

pena fer un consum compromès, sobretot si s'estima la ciutat.

MÉS ENLLÀ DE LA COMPRA

Editorial

a un any de la constitució 
del nou ajuntament de Mo-
llet i en fem balanç. Després 
de les eleccions, les conver-

ses entre forces polítiques no van 
acabar de fer possible un canvi anhe-
lat per molta ciutadania. El grup que 
hauria pogut sumar pel canvi, uns 
mesos després entrava a govern, eli-
minant la possibilitat d’aire fresc que 
molta gent desitjava per a la ciutat.

I així, ens plantàvem a la tardor, 
amb un canvi en les regles del joc 
del Ple, limitant el dret dels grups 
municipals i de la ciutadania, a l’hora 
de presentar propostes o participar. 
Retallada del debat, participació i 
paper dels grups que representen la 

Primer any de mandat
ciutadania. No començava bé el curs 
polític, amb unes pràctiques molt 
allunyades de la mà estesa que pro-
metia l’alcalde. 

Posteriorment, en el ple de les or-
denances fiscals, la manca de trans-
parència, ha portat ara, en plena 
crisi de la COVID19, a un malestar 
general, perquè és quan s’ha cone-
gut l’increment excessiu de la taxa 
de residus. 

I més coses han passat: la De-
claració de l’emergència climàtica, 
aprovada pel consistori després de 
rebutjar una proposta provinent 
d’entitats de Mollet. I la pròrroga 
del contracte del servei de l’aigua a 
favor de SOREA, constatant que la 
feina feta a la Comissió municipal de 
l’aigua, estava dirigida i sense cap vo-
luntat de plantejar la gestió pública 
directa del servei.

Esperàvem, trobar diàleg i bona 
predisposició, però les formes no 
canvien. Gairebé tocant la majoria 
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MARINA

ESCRIBANO 

MASPONS
Portaveu de 

Mollet en Comú

No és només una 
qüestió econòmica sinó 

el fet de mantenir vius
els carrers dels pobles

essegueixo la continuïtat dels 
panots, com alternen les juntes, 
amb l'esquitx de la marca incor-
rupta d'algun xiclet o la taca fur-
tiva i fresca del desfici caní per 

les cantonades. Quan la filera mor abrup-
tament encastada contra la vorera, toca 
arrossegar la mirada en una escombrada 
d'esma a banda i banda per tal d'esquivar 
un anodí i trist final per atropellament. 
L'operació es repeteix en assolir la rigola 
de la banda contrària i consolar-se amb el 
retrobament d'un altre seguit de panots, 
només alterat pel creuament amb alguna 
de les ombres que comparteixen aquella 
vorera també. Només cal continuar, i tirar 
endavant, cap on sigui. Tant fa, ressegueixo 
els panots.

Una figura familiar, una veïna, intercepta 
la meva atenció. Fugaçment, intercanviem 
un hola esmorteït, deixat caure sobre l'as-
falt, un hola que s'esbandiria amb alguna 
plugeta de merda i que aniria de pet al cla-
vegueram. És un hola entre dues persones 
que segurament es coneixen però que s'ex-
pel·leix mecànicament perquè no dóna peu 
a res més. Fins que ella s'atura, aixeca el cap i 

R

SOMRIURES FURTATS

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

exclama "Ai, si no t'havia conegut bé amb la 
mascareta!" I jo suspenc el meu ritual amb 
el terra que trepitjo. Em giro, la veig i li re-
construeixo la cara amb la memòria. Amb el 
millor to de veu que puc proferir, m'arronso 
d'espatlles i li dic "ja, jo sí t'havia conegut. 
Però amb aquesta cosa, no podem fer gaire 
cosa més. Ja no tenim ni llenguatge no ver-
bal, no ens podem ni comunicar bé entre 
persones". Ella em dóna la raó, i abans de 
prosseguir amb la meva rutina, només puc 
dir-li "encara que sembli mentida, et somric 
sota la mascareta. Salut!"

Quan veig que no hi ha cap alternativa, 
quan ha quedat demostrat que tot com era 
resultava insostenible i inviable, només 
escolto l'obsessió per posar pegats per 
tal d'anar fent fins que la ciència –ara en 
el lloc de la religió com a guardiana de la 
veritat– trobi un remei... per restablir-ho 
tot igual de nou. Mentrestant, tothom po-
drà amuntegar-se al metro o al tren per 
anar a treballar, però el gaudi i el lleure són 
proscrits. No ens queda res propi, ni un fu-
tur per planificar, només presents privats, 
furtius, on ens estimem de reüll, i encara 
gràcies. 

No crec que es pugui escriure més. Les 
mans, llogades pel treball; els somriures, 
furtats. 

na onada revisionista s’ha aixecat 
a l’altra banda de l’Atlàntic i avan-
ça per Europa. Tornem a mirar les 
coses i ens preguntem què segueix 

estan bé i què mereix desaparèixer. És temps 
d‘estàtues decapitades i símbols en entredit.   

Difícil això de jutjar el passat amb ulls 
de present, sobretot quan aquesta mirada 
es fa amb les ulleres del moment, de la im-
mediatesa, de l’assassinat en directe (black 
lives matter). Les inèrcies, les inèrcies ens 
arrosseguen lluny de la reflexió pausada....

De consens en opinar del passat no en tro-
barem, no. Si no som capaços de posar-nos 
d’acord amb el dia a dia què volem ordenar 
de les coses d’ahir! Una quimera, una autèn-
tica quimera. Però és clar, el món segueix gi-
rant i aquí tothom hi vol dir la seva.

Crida l’atenció la polèmica amb els monu-
ments a Cristòfol Colom: Colom el conquista-
dor, el genocida, el supremacista blanc (!)... 
Home, és indubtable que el “descobriment” 
de 1492 va ser el punt de partida de la co-
lonització i l’extermini del pobles indígenes 
d’Amèrica, però quina part d’aquest llegat és 
atribuïble a la figura de Colom? No estarem 
jutjant una època en la figura d’un navegant 
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TINTÍN AL CONGO

Escriptor

SERGI PONS
Pilotada 

endavant

que provava d’arribar a les índies? 
Sí, amb la seva expedició va obrir la cai-

xa dels trons, va precipitar la història, però 
no deixa de ser una part de l’engranatge, 
més o menys com els homes que van tre-
ballar a les drassanes on es van construir 
les caravel·les o els artesans que van forjar 
les armes que portaven els conqueridors.

Si del que es tracta és de fiscalitzar les 
èpoques passades, la sensació és que no 
deixarem estàtua dempeus. Hi ha poques 
mirades enrere que resisteixin el pas del 
temps, l’evolució de la societat, els canvis 
en drets i costums. 

Dit això, qui ha deixat escrit que una 
estàtua hagi d’encarnar, obligatòriament, 
uns valors positius? Segurament el 1888 
quan van erigir el Monument a Colom 
del final de la Rambla ho van fer des de 
l’homenatge, des de l’exaltació,  i això ens 
parla d’aquella època, d’aquell temps i en-
tenem el seu elogi de Colom com una part 
del passat, com un testimoni de la Barcelo-
na de finals del XIX . Ni més ni menys.

Ah, el passat! Potser el problema és que 
hi ha pocs motius per a l’orgull en l’evolució 
humana. Pot ser això. En tot cas hauríem de 
mirar de no confondre els desitjos amb la re-
alitat, ni la història amb la ideologia.

 I sí, Tintín va anar al Congo.

absoluta i amb una petita però im-
prescindible part de l’oposició com-
plaent i acrítica, hauria estat un gest 
intel·ligent i responsable governar 
amb participació, transparència i 
espais de treball conjunt, debatent 
propostes, acceptant la suma d’idees. 

I és que aquest ha estat el nos-
tre compromís amb la ciutadania 
de Mollet i així ho hem fet, amb el 
Ple de pressupostos, on Mollet en 
Comú vam presentar un document 
amb moltes propostes pels barris i 
la ciutat; i amb la crisi del Covid 19, 
presentant diferents paquets de 
mesures, però sense gairebé rebre 
resposta en els dos casos. Altre cop 
topant amb la mateixa pedra. 

A l’Estat espanyol hi ha un govern 
il·lusionant, del que en formem part, 
que està fent bona política, amb me-
sures històriques. A Mollet no ho 
és gens, d’il·lusionant, i sentim que 
es perden oportunitats. El nostre 
compromís i actitud es mantenen 
intactes: fer feina de seguiment i de 
crítica constructiva necessària, amb 
alternatives possibles. 
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Vols saber què és el més nou per 
perdre pes sense perjudicar la salut?
Vivim moments de canvi però es manté, més 
que mai, la preocupació de la gent per estar 
prims. No és només per estètica sinó que es 
tracta d’una qüestió de salut: molts problemes 
de circulació, cardíacs, d’articulacions, de can-
sament, de colesterol o tensió alta, s’agreugen 
si pesem més del que ens correspon.

Per perdre els quilos que ens fan sentir 
malament necessiteu saber com enfocar la 
vostra dieta i per això us oferim una VISITA 
GRATUÏTA per fer una Medició de la vostra 
composició corporal de greix, aigua i massa 
muscular i saber què us convé perdre.

Hi ha molts productes que anuncien re-
sultats espectaculars per perdre pes i so-
vint no acompleixen amb les expectatives 
que anuncien i, fins i tot, poden perjudicar 
la nostra salut o fer un efecte rebot al deixar 
de prendre’ls.

Acaba de sortir un nou producte per apri-
mar sense cap risc i és molt eficaç per eli-
minar greix localitzat i líquids sobrants, de 
manera que fa perdre pes i volum molt més 

ràpidament, sense cap risc. Es diu KEMA- 
GRASA 90 càpsules i és un potent cremador 
natural de greixos i de carbohidrats, que fa 
facilita molt la pèrdua de pes.

Pels que voleu comptar amb l’ajut d’un 
professional, recordeu que podeu dema-
nar-nos hora amb la nostra Dietista, que 
us prepararà el vostre Pla Per a Perdre Pes 
més fàcilment amb una Pauta Alimentaria 
Personalitzada, adaptada als vostres gus-
tos, i eines i recursos perquè aconseguiu, 
més fàcilment, el pes que desitgeu. 

També podreu utilitzar una APP per fer 
un seguiment diari dels vostres objectius 
i beneficiar-te des del mòbil, d’una pila de 
descomptes i ofertes en productes naturals 
per a la salut, exclusives pels nostres clients. 

Per acabar vull recordar-vos que ja tenim 
a la botiga els bronzejadors 100% naturals 
i els protectors solars que tant us agraden. 
Després de tantes setmanes sense sortir 
de casa, aquest estiu hem de protegir molt 
més la pell del sol.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS

C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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Inscripcions obertes al futbolPutellas a la Final a 8 de la Lliga de Campions

El CF Montornès ha obert el període 

d'inscripcions per als equips de formació 

de la temporada 2020-2021. L'entitat obre 

la convocatòria per conjunts de l'estructura 

masculina i de la femenina. 

S.M.

POLIESPORTIU SERGI MINGOTE INICIA DILLUNS UN NOU REPTE

Pujar 14 cims i 7.200 km 
en bicicleta, en 60 dies

La UEFA ha comunicat que el desenllaç de la Lliga de Campions 

femenina tindrà lloc, del 21 al 30 d’agost, en format de Final a 8 a 

Bilbao i Sant Sebastià. El Barça d'Alèxia Putellas, jugarà contra  l’Atlètic de Madrid als quarts de final. El vencedor d’aquesta eliminatòria es 
veurà les cares amb el guanyador del duel Glasgow-Wolfsburg. 

SERGI MINGOTE Preparat pel seu nou repte amb bicicleta per Europa

PARETS. Pujar 14 cims emblemà-

tics d'Europa, completar 7.200 km 

en bicicleta, travessar 10 països i 

fer-ho en solitari durant 60 dies. 

Aquest és el nou repte majúscul 

del paretà Sergi Mingote, que ha 

anomenat la seva nova aventura, 

Olympic Route PIRIBCN2030. 

La ruta començarà dilluns a 

l'Estadi Olímpic Lluís Companys, 

de Barcelona, i es preveu acabar 

d'aquí a dos mesos quan coroni 

el Mont Olimp (2.919 metres) de 

Grècia, travessant gran part dels 

camins en bicicleta per la ruta 

sostenible del projecte Eurovelo 

8 que uneix Cadis fins a Xipre. El 

paretà afronta aquest nou desafia-

ment després d'haver ajornat uns 

mesos el projecte 14x1000 per la 

Covid-19, que preveu reprendre 

al setembre. "A la vida un ha de 
saber adaptar-se a les noves 
situacions i reinventar-se. En 
aquest nou repte hi ha una part 
de mirar endavant", explica al 

diari Som Sergi Mingote, que veu 

en el nou projecte una oportuni-

tat per seguir fent d'ambaixador 

de la candidatura dels Jocs Olím-

pics d'Hivern Pirineus-Barcelo-

na 2030. Les primeres setmanes 

travessarà els Pirineus catalans, 

aragonesos i Andorra, pujant cims 

emblemàtics com ara el Pic d'Es-

tats (3.143 m), la Comapedrosa 

(2.942 m) o l'Aneto (3.405 m). 

El trajecte continuarà per 

França, Itàlia, Suïssa, Croàcia, Bòs-

nia i Hercegovina, Montenegro, 

Albània i finalment Grècia. Durant 

aquest periple pujarà cims des-

tacats com el Mont Cinto (2.706 

m), de Còrsega; el Gran Paradiso 

(4.061 m) dels Alps; i els cims de 

Mont Cristallo (3.221 m) o el Cim 

di Mezzo (3.154 m), de pedres do-

lomítiques. 

Recorregut sostenible
Tot el recorregut serà amb la seva 

bicicleta i els enllaços necessaris 

amb transport públic i vehicles 

elèctrics. "Amb aquest projecte 
també es vol demostrar que és 
possible una mobilitat sosteni-
ble, com ho és la candidatura 
dels Jocs Olímpics d'Hivern Pi-
rineus-Barcelona", diu Mingote, 

que assegura que mourà un pes 

total de més de 100 quilos, entre 

el pes de la bicicleta, el mínim ma-

terial que portarà al repte  i els 

seus 63 quilos.   jl.rodríguez b.

MONTORNÈS. A les pistes d'entre-

nament de les seccions de bàsquet 

del FC Barcelona o el Real Madrid 

hi ha la signatura del montorne-

senc, Xavi Espín, amb la seva em-

presa Tripl3 Shot. Espín, que és 

president del CB Vila de Montor-

nès, va posar en marxa fa dos anys 

una empresa per distribuir ma-

terial d'entrenament de bàsquet, 

que actualment ja té la capacitat 

de crear material propi. D'en-

tre els seus clients, els principals 

equips de l'ACB. 

L'empresa, amb seu a Grano-

llers, va néixer amb la simple vo-

luntat de ser una distribuïdora de 

material de bàsquet, però de se-

guida es va crear un departament 

d'R+D+I, que ha possibilitat veure 

a les pistes del màxim nivell estatal 

els cons o les llums creats per Tri-

pl3 Shot. "Vam començar distri-
buint màquines de tir, però a 
mesura que vas parlant amb en-
trenadors i jugadors t'expliquen 
les seves necessitats i intentes 
trobar solucions per a les seves 
inquietuds. Des del principi vam 
idear un departament d'innova-
ció, que ha donat els seus fruits", 

explica Xavi Espín, que va fundar 

l'empresa amb dos veïns de Mont-

meló, Sergio González i Ismael 

González.   

Un dels seus productes estre-

lla són uns cons, que tenen molta 

x.e.

BÀSQUET EL MONTORNESENC, AMB DOS SOCIS, DISTRIBUEIX MATERIAL D'ENTRENAMENT

demanada. "És un con típic, però 
millorat que permet fer un mi-
llor dribling durant els entre-
naments per les seves caracte-
rístiques. S'utilitza per entrenar 
i està fabricat a mida de les ne-
cessitats que ens van demanar, 
és molt específic", admet Espín, 

que també destaca uns llums leds 

per entrenar: "Són uns llums re-
actius, que es venen amb estoig. 
Permet treballar molt bé els re-
flexos".  

La cartera de clients de l'empre-

sa vallesana ha anat creixent mes 

a mes, fins arribar a una situació 

actual amb molts equips de l'ACB, 

a banda de Barça o Madrid, també 

hi ha lligams amb Betis, Unicaja 

XAVI ESPIN En un acte amb l'exjugador professional Jasikevicius

Cons i llums leds a l'ACB, 
ideades per Xavi Espin

de Màlaga, Manresa, Saragos-

sa o València, entre d'altres. La 

facturació del darrer any va ser 

d'uns 200.000 euros i enguany es 

preveu doblar. "Amb el confina-
ment, hem tingut un augment 
important en les peticions de 
material d'entrenament. És una 
constant perquè tothom vol 
entrenar i ara que ja estem en 
desescalada, i l'entrenament és 
individual, doncs també és més 
necessari que mai", explica Es-

pín, que adverteix, que l'empresa 

comença el seu camí internacio-

nal en altres països europeus amb 

equips de Turquia, Montenegro i 

Suècia.  

En l'àmbit personal, Espín va ha-

ver de tancar fa unes setmanes una 

botiga de material esportiu a Gra-

nollers, que estava vinculada amb 

el bàsquet, tot i que Tripl3 Shot li 

permet continuar estar vincular 

amb l'esport de la cistella. "Tot 
això suposa que la teva passió 
pel bàsquet, es pugui convertir 
també en la teva professió", re-

marca.  jl.rodríguez b.
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MOLLET. El molletà Ismael Moyano ha reno-

vat una temporada més amb el CF Badalona, 

de la Segona Divisió B espanyola. El defensa, 

que és un dels capitans de l'equip badaloní, 

signa un nou contracte professional als seus 

37 anys i és un dels pocs jugadors en actiu 

que supera el mig miler de partits oficials en 

la categoria de bronze estatal. 

La temporada 2020-2021 ha estat del tot 

atípica per l'afectació de la Covid-19, que va 

provocar la suspensió de la competició quan 

el Badalona lluitava per la salvació després 

de fer una Copa del Rei, gairebé impecable, 

eliminant un dels equips més destacats de 

la Primera Divisió, el Getafe. "Ha estat una 

temporada agredolça amb això del coro-

navirus. Tot i tenir ja una edat, no m'ha-

gués agradat acabar d'aquesta manera. 

Badalona em proposa un any més i ac-

cepto amb molta il·lusió amb un projecte, 

que crec, es poden fer molt bé les coses", 

apunta Moyano. 

Amb la renovació, el molletà sumarà cinc 

temporades defensant la samarreta del Ba-

dalona. "Potser tenim un pressupost nor-

mal, però veig que s'està treballant bé des 

de la secretaria, s'han fet renovacions im-

portants i els fitxatges que hi ha il·lusio-

i.m.

FUTBOL EL MOLLETÀ COMPLIRÀ EL CINQUÈ ANY AMB L'EQUIP DE LA SEGONA B

ISMAEL MOYANO

OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

Paella

Fideuà de marisc

Carns a la brasa

i molt més!

Vermuteria, tapes...

i ara també podreu 

menjar a taula 

els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 

RESERVA

C. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

nen", diu Moyano, que aporta experiència 

als seus 37 anys i pensa que un dia o un altre 

haurà de penjar les botes. "Tinc 37 anys i 

compliré el contracte amb 38. Seria molt 

bonic fer una promoció d'ascens. Veurem 

d'aquí a un any com em sento físicament", 

diu el molletà.  jl.rodríguez b.

Ismael Moyano renova un 
any amb el CF Badalona
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POLIESPORTIU  L'ACTIVITAT ESPORTIVA ES LIMITA COM A MÀXIM A GRUPS DE DEU INFANTS 

joc individual de l'infant.

Tanmateix la UE Molletense, la 

UD Lourdes i el CF Martorelles 

han comunicat que també faran 

un campus esportiu aquest estiu.

Altres disciplines esportives
En altres disciplines, la majoria 

dels clubs del territori han decidit 

no celebrar campus aquest estiu. 

Tot i que, hi ha entitats de bàs-

quet, com ara el CB Parets i l'Es-

cola Sant Gervasi el celebren. De 

fet, l'escola molletana ofereix un 

campus de tecnificació de bàsquet 

i també de vòlei, que és un altre de 

les seves modalitats. Els infants 

inscrits al seu campus podran es-

collir entre l'opció de tecnificació 

de bàsquet o vòlei o fer-ho con-

juntament amb el campus d'estiu.

Pel que fa a la Unió FS Mollet i el 

Mollet HC hauran de compartir el 

CAMPUS NADAL Infants al camp molletà durant l'estiu de l'any passat

El Baix Vallès suma una 
desena de campus esportius
BAIX VALLÈS. Aquest estiu no hi 

haurà l'àmplia oferta de campus 

esportius dels clubs del Baix Va-

llès. Tot i que amb la desescalada 

per la Covid-19 i la previsió que a 

finals de juny el territori ja estarà 

en l'etapa de represa, una desena 

d'entitats han decidit tirar enda-

vant amb el seu campus esportiu 

que està limitat per les mesures 

higièniques i de seguretat, tot se-

guint les indicacions de les res-

pectives administracions. 

Tots els campus tenen com a ca-

racterística principal que el gruix 

d'esportistes es dividirà en grups 

amb un màxim de deu membres 

i que no hi haurà interacció en-

tre els diversos grups. "Nosal-
tres preveiem un màxim de sis 
infants per grup i aquest serà 
indivisible. Com que tenim dos 
camps de futbol gran, els divi-
direm entre els camps de futbol 
7 perquè no s'ajuntin", diu Aitor 

Tovar, responsable del campus 

del CF Mollet UE, que va ser de 

les primeres entitats a anunciar 

la seva tecnificació, i afegeix: "no-
saltres tindrem un responsable 
mèdic que controlarà l'accés i 
la sortida a la instal·lació dels 
infants".  

El futbol ha estat l'esport que 

més de pressa s'ha mogut. El 

CF Parets, mitjançant l'empresa 

Brain Futbol, també organitza 

un campus de tecnificació. "Fem 
esport, aleshores nosaltres no 
obliguem a portar mascareta. 
Hi haurà molta cura en la neteja 
dels espais que s'han fet servir i 
en la desinfecció de mans", ad-

met Xavi Balenyà, responsable del 

campus paretà, que remarca que 

seran unes setmanes per millor el 

Pavelló Riera Seca. Això sí, el pri-

mer torn serà per l'hoquei i a par-

tir del 13 de juliol pel futbol sala, 

que faran una setmana de tecni-

ficació amb l'internacional José 

Ruiz. "Farem una setmana amb 
José Ruiz i després dues setma-
nes de campus. És important 
remarcar que durant el campus 
no es podran fer partits", acla-

reix el director esportiu de la UFS 

Mollet, Manel Rodríguez. 

En esports de raqueta, el Club 

Tenis Mollet també ha organitzat 

el seu campus amb tecnificacions 

de pàdel i tenis amb grups reduïts 

"de 4 a sis joves esportistes, se-
gons el nivell", admet Dídac Pé-

rez, director de l'Escola de Tenis 

del CT Mollet. 

La majoria de campus esportius 

d'aquest estiu comencen entre el 

22 i el 29 de juny.  jl.rodríguez b.

MOLLET. El CF Mollet UE ha fet 

entrega aquest dimarts de 2.000 

euros a Càritas i a la Creu Roja. 

Aquests diners han estat recap-

tats amb les aportacions que ha 

fet la junta directiva del club, des-

tinades a pal·liar els efectes que la 

pandèmia ha provocat als col·lec-

tius més vulnerables de Mollet. 

A l’acte de donació, que s’ha dut 

a terme al Camp Municipal de 

Futbol Germans Gonzalvo, hi ha 

assistit la regidora de Serveis So-

cials, Ana María Díaz, el president 

del CF Mollet UE, Jordi Candela, el 

president de la Creu Roja, Antonio 

Navarro i la responsable de Càri-

tas a Mollet, Teresa Securum.

La junta directiva ha donat 

2.000 euros per la compra d’ali-

ments destinats a les famílies que 

més estan patint les conseqüèn-

cies de la situació provocada per 

aquesta pandèmia. D’aquests di-

ners, 1.000 euros s’han donat a 

Càritas i els altres 1.000 a la Creu 

Roja.

Aquesta quantitat se suma als 

900 euros que anterioritat ja va 

donar la junta directiva del club 

a Càritas, que van ser destinats al 

Banc dels Aliments. 

FUTBOL LA DIRECTVA DEL CF MOLLET UE FA UN NOU LLIURAMENT

Donació de 2.000 euros a 
Càritas i a la Creu Roja

cf mollet ue

ENTREGA Un dels moments de la donació al camp dels Germans Gonzalvo

El Circuit tornarà 
l'import de les 
entrades

MOTOR EL CIRCUIT HA CREAT UN PORTAL DIGITAL ESPECÍFIC

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya reemborsarà la 

totalitat de l'import de les entra-

des comprades pels aficionats 

dels grans premis de MotoGP i la 

Fórmula 1, incloent-hi les despe-

ses per les gestions. Cal recordar 

que els dos esdeveniments més 

importants de l'equipament va-

llesà se celebraran sense públic, la 

Fórmula 1 del 14 al 16 d'agost i la 

MotoGP del 25 al 27 de setembre.

El tràmit es pot realitzar a tra-

vés d’una pàgina web específica 

(www.circuitcat.com/devolucio-

nes), que ja està activa i permet 

fer la gestió d’una forma ràpida i 

senzilla.    
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Actuació de Núria Guiu al Grec FestivalEstrena mundial de 'ROCky', de Dani Seguí
La molletana Núria Guiu representarà Spiritual 

Boyfriends el 22 i 23 de juliol al CCCB amb motiu del 

Grec. Festival de Barcelona. Guiu parteix en aquesta 

creació de les postures del ioga, una indústria poderosa 

i un símbol de l’espiritualitat dels nostres temps.

La primera Mostra de Cinema de Transformació Social Formiga 

Film Festival (Sant Feliu de Llobregat) ha ofert l'estrena 

mundial del curtmetratge ROCky, escrit i dirigit pel molletà Dani Seguí. Es pot visualitzar des de divendres passat i fins a 
aquest diumenge 21 de juny a la SALA 7.CINEBAIX.VIRTUAL.

MOLLET. Els pròxims dies 5 i 6 de 

setembre se celebrarà la cinquena 

edició del Festival Artístic Inter-

nacional L'Arlequí. Organitzat per 

Escena Mollet i el Casal Cultural, 

l'esdeveniment tindrà lloc al Jar-

dinet del Casal i acollirà especta-

cles de música, de dansa i de circ 

de petit format "d’una qualitat 

espatarrant", segons afirmen els 

organitzadors.

El context actual ha fet que el 

festival s'hagi hagut d'adaptar a 

les circumstàncies. D'una banda, 

pel que fa a la ubicació: si fins ara 

els espectacles es realitzaven als 

carrers i places de la ciutat, així 

com al restaurant Socarrat i al 

Jardinet, enguany només tindran 

lloc en aquest darrer espai, "per 

poder controlar l'aforament". 

A més, per garantir les mesures 

de seguretat, es canvia el format 

de pagament per gorra per unes 

entrades "a un preu assequible".

Més enllà de la part organitzativa, 

que s'haurà d'ajustar quan se sàpi-

guen les mesures de seguretat per 

als espectacles culturals que hi hau-

rà al setembre, pel que fa a la part 

artística, el cartell d'aquesta cin-

quena edició serà més reduït que en 

altres edicions i sense companyies 

internacionals. "Havíem crescut 

moltíssim en els últims anys", diu 

Pau Segalés, director artístic del fes-

tival, qui explica que per enguany 

havien previst la participació d'en 

Tortell Poltrona, amb una gala d'ini-

ci de Pallassos Sense Fronteres, així 

com l'actuació d'artistes del Brasil o 

del Japó, entre d'altres.

Tanmateix, finalment seran tres 

espectacles el dissabte, "íntims i 

poètics", i dos més el diumenge, 

"més còmics". Actualment ja hi 

ha confirmades quatre de les cinc 

companyies, tot i que no es faran 

públiques totes fins d'aquí a unes 

setmanes. Segalés diu que han vol-

gut "abastar diferents disciplines 

per tenir un cartell ben equili-

brat" i assegura que els artistes a 

qui havien convidat i que finalment 

no hi podran participar, tornaran a 

ser convidats per actuar-hi el 2021. 

El director artístic també explica, 

tenint en compte que el novè Festi-

val Faràndomus –també organitzat 

per Segalés– s'ha hagut d'ajornar 

per la Covid-19, el cartell de L'Ar-

lequí inclourà "una barreja de les 

propostes més locals dels dos 

festivals".

"Hem vist la llum"
Els organitzadors d'aquest esde-

veniment han anunciat la cinque-

na edició amb un cartell creat per 

Mariona Rabasa sota el lema de 

Desconfinem la cultura!. Segalés, qui 

ha patit l'aturada d'espectacles cul-

turals durant el confinament com a 

programador i com a artista, asse-

vera: "Hem vist la llum. L'Arlequí 

és una manera d'anar reactivant 

la cultura". El molletà ha perdut, 

com a artista, gairebé una cinquan-

tena d'espectacles des que va enge-

gar l'estat d'alarma.    sergio carrillo

ARTS ESCÈNIQUES  S'HA HAGUT D'ADAPTAR AL CONTEXT ACTUAL I OFERIRÀ TRES ESPECTACLES DISSABTE I DOS EL DIUMENGE

El Festival L'Arlequí se celebrarà al 
Jardinet els dies 5 i 6 de setembre 

festival l'arlequí

EL PONY PISADOR  Durant l'actuació al Jardinet en la darrera edició

mariona rabasa

CARTELL Realitzat per Mariona Rabasa, una de les organitzadores del festival

ACTIVITATS

Tornen els tallers i 

cursos presencials 

al CRA'P de Mollet
MOLLET. L'entitat molletana CRA'P 

(Pràctiques de Creació i Recerca 

Artística) tornarà a organitzar prò-

ximament tallers presencials, i ho 

farà amb les activitats que van que-

dar ajornades per la Covid-19 i pre-

sentant una nova proposta per als 

petits de la casa. D'una banda, del 

20 de juny al 16 de juliol –dimarts 

i dijous a les 20 h– tindrà lloc el sisè 

mòdul del taller Universos en Mo-

viment titulat Cos Endins, que serà 

impartit per Esther Freixa. Es trac-

ta d'una proposta per endinsar-se 

en la intimitat del cos sensible i en 

les seves memòries, escoltar els 

impulsos interns i donar-los l’espai 

per manifestar-se a través del mo-

viment i la veu des de la creativitat 

i la improvisació. També tornen els 

entrenaments de Kalaripayattu, els 

dimecres i divendres a les 8 h, tam-

bé coordinats per Freixa.

Per últim, el CRA'P proposa una 

nova formació: Cos escènic, especial 

taller de creació. Està adreçat a in-

fants d'entre 4 i 10 anys i es durà a 

terme del 29 de juny al 15 de juliol, 

els dilluns i dimecres a les 17 h amb 

Sigrid Kollmannsperger i Esther 

Freixa com a docents. A través de 

la creativitat, el joc i el moviment 

busca obrir un espai per elaborar 

conjuntament les emocions i senti-

ments del confinament. La idea és 

jugar amb aquests elements i fer de 

les limitacions noves possibilitats. 

Es treballarà amb l’autocontrol del 

cos i el seu moviment com una eina 

d’empoderament.  
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Surt el llibre 'Poesia en 
temps de confinament'
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 

ha presentat el llibre Poesia en 

temps de confinament, escrit per 

28 persones que participen en 

les activitats, cursos i tallers dels 

equipaments municipals de gent 

gran del consistori molletà. Con-

cretament, 15 dones i 13 homes 

han elaborat aquest llibre durant 

el confinament.

Poesia en temps de confinament 

és un recull de poemes i escrits que 

recullen sentiments i emocions, 

com la por o l’angoixa, però tam-

bé l’amor, la confiança i la felicitat. 

L’objectiu d’aquest treball és com-

partir aquest batibull d’emocions 

i sentiments en temps d’aïllament 

forçat amb tota la ciutadania de 

Mollet. El llibre es pot consultar a 

l’apartat de Gent Gran del progra-

ma Oci a Casa. Gaudeix sense Risc.

'Jo de gran vull ser'
Fa uns dies també es va presentar 

el vídeo Jo de gran vull ser, que  for-

mava part del programa Per molts 

anys que s’havia de celebrar del 

18 al 25 de maig i que va haver de 

ser suspès per la Covid-19. Hi van 

participar 145 persones usuàries 

dels cursos i activitats dels equi-

paments de gent gran de la ciutat 

i tots els enregistraments es van 

fer  del 10 de febrer al 5 de març 

als platós de televisió. Per aquesta 

edició, la temàtica escollida estava 

relacionada amb els somnis i il·lu-

sions que tenien quan eren petits 

o que tenen en l’actualitat sobre el 

que voldrien ser de grans. 

LITERATURA  HI HAN PARTICIPAT 28 POETES MOLLETANS

PORTADA DEL LLIBRE

ACTIVITATS

6è Cicle d’Arts 
Escèniques
de la Tramolla
MOLLET.  La Tramolla ha programat 

el seu sisè Cicle d’Intensius d’Arts 

Escèniques a l’Estiu. Després de 

gairebé tres mesos de tancament 

forçós a causa de la crisi sanitària, el 

Centre d’Art i Cultura La Tramolla 

reobre les portes per acollir, a par-

tir del 29 de juny, amb aquest cicle 

artístic. Durant quatre setmanes, el 

centre programarà tallers de dansa 

clàssica, contemporània, jazz, ur-

ban, teatre i zumba per a totes les 

edats i nivells. Aniran a càrrec dels 

professors titulars del centre i se 

seguiran les normatives i protocols 

de seguretat que marquen les auto-

ritats. Pel que fa a l'àrea de teatre, 

hi ha quatre grups diferenciats per 

edats des dels 4 anys i fins a la ca-

tegoria adulta. De dansa hi haurà 

set classes: dues d'iniciació –per a 

infants de 3 a 5 anys i de 6 a 9 anys 

respectivament–, a més de jazz, 

dues d'acadèmica, contemporània 

i zumba. Per últim, l'anomenat Mad 

Summer ofereix una programació 

de danses urbanes que s'adreça a 

alumnes a partir dels 3 anys i inclo-

ent-hi una categoria adulta.  

Montornès, Martorelles i 
Santa Maria gaudiran del 
Liceu a la Fresca dissabte
BAIX VALLÈS. El Liceu a la Fresca 

torna aquest dissabte (22 h) als 

carrers i les places del Baix Vallès, 

tot i que adaptat a les circumstàn-

cies actuals i amb menys localitza-

cions que en altres edicions.

D'una banda, les tres localitzaci-

ons del territori on es podrà gaudir 

de l'emblemàtica òpera Carmen, 

de Bizet, són Montornès, Martore-

lles i Santa Maria de Martorelles. A 

Montornès es projectarà al pati de 

l'escola Marinada i cal reservar els 

seients al Mercat Nuestra Señora 

del Carmen (divendres i dissabte 

de 10 h a 13 h) o a Frutos Secos Ike 

(divendres de 18 h a 20.30 h). La 

ubicació de Martorelles serà en-

tre les vinyes, a l’inici del camí del 

cementiri nou, cantonada amb el 

carrer Cadí amb Ronda Nord. Cal 

confirmar l'assistència al telèfon 

93 579 12 66 (divendres de 8 h 

a 15 h) o per correu electrònic a 

l'adreça cultura@martorelles.cat. 

Per últim, l'òpera Carmen també 

es projectarà dissabte al parc de 

la Torrentera de Santa Maria de 

Martorelles. Per assistir-hi caldrà 

reservar localitat trucant a l'Ajun-

tament (93 593 18 28). En tots ca-

sos l'entrada és gratuïta i s'insta la 

ciutadania a respectar el distan-

ciament físic entre persones així 

com portar mascaretes sempre 

que sigui possible.

D'altra banda, cal destacar que 

l'espectacle que es projectarà

–Carmen, de Bizet– no estarà sent 

interpretat en directe, sinó que 

s'emetrà la producció de Calixto 

Bieito enregistrada el 2010 al Gran 

Teatre del Liceu de Barcelona. Es 

tracta d'una gravació especial i 

única, perquè va ser l’estrena de la 

producció al Liceu, i compta amb 

Béatrice Uria-Monzón com a Car-

men, Roberto Alagna com a Don 

José i Marina Poplovskaya com a 

Micaëla, un repartiment de luxe 

per a aquest icònic muntatge que 

ha esdevingut referent a Europa.  

TEATRE  ES PROJECTARÀ L'ÒPERA 'CARMEN', DE BIZET
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Es confirma el jaciment neolític 
sota la Cucurny localitzat el 1957
MONTMELÓ. Arran de les obres de 
la nova plaça de la Constitució al 
barri de la Cucurny de Montmeló 
s'han pogut confirmar les restes 
del jaciment neolític que ja es van 
detectar el 1957.

A mitjans de febrer van començar 
les obres, que van haver d'aturar-se 
amb motiu de l'estat d'alarma fins al 
15 d'abril. Amb la represa de les ac-
tuacions, es van descobrir unes res-
tes arqueològiques neolítiques, que 
van passar a ser estudiades i tracta-
des immediatament, i des d'aquell 
moment les obres es troben sota 
control preventiu arqueològic.

Sota l'asfalt dels carrers, en 
l'àrea compresa entre la plaça de la 
Constitució i la plaça de Sant Isidre, 
hi ha un jaciment prehistòric d'uns 
6.000 anys d'antiguitat. El jaciment 
fou localitzat l'any 1957 pel Dr. Ig-
nasi Cantarell durant unes obres 

realitzades a la nau principal de 
l'antiga fàbrica Cucurny. El jaci-
ment estava malmès, però tot i això 
es va poder documentar una ne-
cròpolis neolítica de sepulcres en 
fossa. Procedent d'una d'aquestes 
tombes, es va recuperar una man-
díbula humana i diferents petxines 
treballades que correspondrien 
a l'aixovar del difunt (objectes di-
positats al costat del familiar mort 
per tal que se'ls pogués emportar 
a l'altre món). Es desconeix el seu 
sexe pel fet que les restes òssies no 
són prou concloents, però sí que se 
sap, gràcies a la seva dentició, que 
es tractava d'un adult.

En l'actual intervenció no s'han 
documentat estructures de la ne-
cròpolis neolítica, però s'ha cons-
tatat que els estrats sedimentaris 
corresponents a aquest període es-
tan presents al llarg de tota la plaça. 

A més s'ha detectat que es troben a 
una alçada entre 80 i 90 centíme-
tres respecte del nivell actual. Així 
mateix s'han recuperat petits frag-
ments de ceràmica que actualment 
estan en procés d'estudi.

L'antiga fàbrica de la Cucurny
Aquest jaciment neolític romania 
sota l'antiga Fàbrica Cucurny. No 
va ser fins a tocar de l'any 1980 
que els seus forns es van aturar. 
A sobre, i un cop enderrocada, es 
va emplaçar l'actual plaça de la 
Constitució. És per això que al llarg 
del procés d'excavació han anat 
ressorgint estructures d'aquesta 
importantíssima factoria de gres i 
ceràmica refractaria.

Tot i que fa relativament poc del 
seu enderroc, la informació que hi 
ha de la Cucurny no és gaire extensa. 
Des que la Cucurny va iniciar la seva 

PATRIMONI  AMB LES OBRES QUE S'ESTAN REALITZANT A LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ TAMBÉ HAN ANAT RESSORGINT ESTRUCTURES DE L'ANTIGA FÀBRICA

TROBALLA  Una de les cambres de combustió de l'antiga fàbrica Cucurny

aj. montmeló

activitat a Montmeló l'any 1915 fins 
al seu tancament, va representar un 
eix essencial en la vida econòmica 
de la població i dels seus habitants. 
Per altra banda, històricament té 
un paper transcendental durant el 
període de la Guerra Civil Espanyo-
la, ja que fou col·lectivitzada com a 
indústria de guerra per proporcio-
nar a la República elements refrac-
taris per l'elaboració d'alts forns i 
abastir a l'exèrcit popular de reco-
briments ceràmics pel transport 

d'explosius. A causa de la seva im-
portància estratègica la fàbrica va 
rebre el nom en clau de Fàbrica M.

Gràcies a les recents obres s'han 
pogut situar diferents àrees de 
treball, cambres de combustió i 
el sistema de transport intern de 
materials mitjançant un entramat 
de raïls. Tot importantíssim per 
entendre i conèixer el dia a dia 
d'aquells que van fer possible que 
durant 65 anys les xemeneies de la 
Cucurny no paressin.  

Una dotzena d'activitats 
per celebrar les festes de 
Sant Joan a Montornès
MONTORNÈS. Des d'aquest diven-
dres i fins divendres es realitzaran 
les activitats incloses al programa 
Un Sant Joan diferent, organitzat 
per la Comissió de Festes de Mon-
tornès Nord i per l'Ajuntament.

El programa arrenca aquest di-
vendres a les 20 h amb el pregó 
virtual que enguany anirà a càr-
rec de la Colla infantil del Ball de 
Diables i Drac de Montornès amb 

motiu del 25è aniversari. El pregó 
s'emetrà pel canal de YouTube de 
l'Ajuntament. Tot seguit (22 h), ar-
ribarà l'espectacle Cabaret Show 
al pati de l'escola Marinada.

Dissabte, durant tot el dia, hi 
haurà el concurs de decoració 
de balcons, en el qual es valorarà 
l’originalitat, la relació amb el bar-
ri de Montornès Nord i l’ús de ma-
terials reciclats i reciclables. A la 

POPULAR  A CAUSA DE LA COVID-19, S'HA APOSTAT PER COMBINAR ACTIVITATS PRESENCIALS –PRINCIPALMENT A L'ESCOLA MARINADA– I D'ALTRES DE VIRTUALS

nit serà el Liceu a la Fresca [vegeu 

pàgina 22].
Dues activitats presencials i una  

per fer a casa s'han previst per 
diumenge. Al migdia, es convida la 
ciutadania a sortir als balcons amb 
música, begudes i aperitius i com-
partir les fotos i vídeos del vermut 
al Facebook de la Comissió de Fes-
tes de Montornès Nord. La penya 
Pere Anton farà una gimcana arreu 
del barri a partir de les 18 h i adre-
çada a majors de 14 anys. Per clou-
re el cap de setmana, Mayte Carre-
ras actuarà a les 22 h al Marinada 
amb Cuando el humor es show.

La literatura serà la protagonis-
ta de dilluns, amb l'11è Recital de 
poesia Bernardo López, a la porxa-

da del pati de l'escola Marinada.
Dimarts se celebrarà la revetlla 

també al pati de la Marinada amb 
l'encesa de la tradicional foguera 
de Sant Joan (22 h), que anirà a càr-
rec de la Comissió de Festes de Sant 
Joan i amb la col·laboració del Ball 
de Diables i Drac de Montornès.

Per últim, la programació clourà 
dimecres, dia de Sant Joan amb di-
verses activitats. Poc abans de les 
18 h es farà el veredicte dels pre-
mis del concurs de balcons, i quan 
toquin les 18 h arribarà Pandart 
Attack, a càrrec de l'Esplai Panda, i 
on infants i famílies podran pintar, 
dibuixar i escriure en un mural. 
Posteriorment, a les 20 h, serà el 
moment per a l'espectacle familiar 

Set Up, de la companyia Els Barlou, 
adreçada principalment a infants. 
Es tracta d'un xou de teatre i circ 
amb malabars, màgia, monocicles 
i equilibris desequilibrats, plens 
d'humor i acció. Totes tres activi-
tats seran a l'escola Marinada.

El Show Stars Montornès  serà 
la darrera activitat de la progra-
mació. A partir de les 22 h es po-
drà gaudir mitjançant el canal de 
YouTube Espai Jove Montornès 
d'aquesta mostra de talents locals

Cal destacar que per assistir als 
espectacles presencials cal reser-
var seient al Mercat Ntra. Señora 
del Carmen, al Mercat Setmanal 
de dissabte de Montornès Nord o a 
Frutos secos Ike (carrer Major).  

dissabte 20

diumenge 21

divendres 19

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

Alguns núvols alts al matí 
entelant el cel, per quedar 
posteriorment la tarda 
més assolellada, amb tem-
peratures més altes.

Una falca anticiclònica, 
amb un lleuger flux de 
nord, garantirà un matí 
ben asserenat, per  poste-
riorment créixer nuvola-
des a la tarda.

Continuarem sota la influ-
ència de l'anticicló, amb el 
cel serè tot el dia i un pri-
mer conat d’estiu aquest 
juny.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 11 22ºC 15ºC 22ºC - 19 km/h ESE

DIVENDRES, 12 26ºC 19ºC 24ºC - 31 km/h W

DISSABTE, 13 28ºC 15ºC 27ºC - 35 km/h W

DIUMENGE, 14 25ºC 15ºC 24ºC - 31 km/h SE

DILLUNS, 15 25ºC 17ºC 23ºC - 24 km/h SSW

DIMARTS, 16 22ºC 17ºC 21ºC 5 16 km/h W

DIMECRES, 17 24ºC 15ºC 21ºC - 31 km/h SE

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