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Mollet és una de 
les ciutats amb 
més locals 
comercials buits 
Entre el 8 i el 19% dels locals als principals 

eixos de compra tenen la persiana abaixada

MOLLET VALLÈS. La situació del 
teixit comercial és un bon termò-
metre per copsar la vitalitat d'una 
ciutat. La quantitat de persianes 
obertes i aparadors de botigues 
de cara al públic són determinants 
per fer dels seus carrers espais 
atractius per als vianants, poten-
cials compradors. 

En el cas de Mollet, les dades de 
l'estudi Clonatge comercial, elabo-
rat el 2019 per la xarxa Perfil de 
la ciutat, que compara la situació 
comercial de 13 de les principals 
ciutats mitjanes catalanes, indica 
que la capital baixvallesana és la 
segona ciutat amb un índex més 
alt de locals comercials buits, no-
més per darrere de Viladecans 
(vegeu quadre). Segons aquest 
estudi, el 14,7% dels locals situats 
als principals eixos comercials de 
la ciutat es troben sense activitat. 
En concret, l'estudi acota la radi-
ografia a diveros trams: carrer 
Gaietà Vinzia entre l’avinguda de 
Jaume I i el carrer de Pamplona; 
l’avinguda de Jaume I entre el car-
rer Gaietà Vinzia i la rambla Nova; 
el carrer de Barcelona; i el carrer 
Berenguer III entre l’avinguda de 
Jaume I i l’avinguda Calderó. 

Però la situació és encara pitjor 
si s'amplia el focus a altres zones 
de la ciutat. Segons un treball de 

camp fet en les darreres setmanes 
per SomMollet, només els carrers 
Gaietà Ventalló (10%) i el carrer 
Barcelona (8%) estarien per sota 
d'aquest percentatge del 14,7% 
de locals buits. Altres eixos co-
mercials com Jaume I, Berenguer 
III, la rambla o Gaietà Vínzia se 
situen entre el 16 i el 19% d'ocu-
pació. 

Menció a part són les zones de 
nova construcció a la ciutat. Barris 
com Can Fàbregas o la Vinyota es 
van projectar amb edificis on tots 
els seus baixos estaven reservats 
a comerços, una planificació que 
no ha reeixit. A tall d'exemple, 
el barri de Can Fàbregas compta 
amb poc més d'una quarentena de 
locals, dels quals més del 55% es 
troben amb la persiana abaixa.

Un altre indicador és l'Índex 
d'Aprofitament del Teixit Comer-
cial (IATC), que també estaria per 
sota de la majoria de ciutats mit-
janes catalanes. El Pla estratègic 
de dinamització comercial i de 
serveis de la ciutat presentat per 
l'Ajuntament molletà el febrer de 
2018, situava l'IATC molletà en 
el 72%. Segons un estudi de la 
consultora Eixos sobre municipis  
amb  més  de  500  locals  comer-
cials, la mitjana de l'aprofitament 
comercial és del 81%.  laura ortiz 

Els botiguers es mostren pessimistes 
i demanen una actuació més àgil i 
eficient del govern municipal
El febrer de 2018, l'Ajuntament 
presentava el Pla estratègic de di-
namització comercial i de serveis 
de la ciutat, un document encarre-
gat pel govern municipal que tenia 
com a meta convertir Mollet en un 
referent i pol d'atracció al territori.

La consultora IdenCity, fundada 
per l'exalcalde socialista de Barce-
lona Jordi Hereu, identificava en 
aquell document algunes de les de-
bilitats i fortaleses del teixit comer-
cial local. Pel que fa a les fortaleses, 
Mollet és una ciutat compacta, amb 
activitat al carrer i bones comuni-
cacions. Entre les debilitats, la ti-
pologia dels locals, pel que fa a les 
dimensions petites, i la seva disper-
sió, la gran proximitat a Barcelona, 
la manca d'adaptació del comerç a 
les noves tecnologies i a les noves 

necessitats dels clients i la poca 
professionalització de la gestió de 
la dinamització del sector.

El document presentava una ba-
teria d'actuacions, entre les quals 
una de les més destacades era la 
creació d'un ens de dinamització 
público-privat gestor del comerç 
de la ciutat que permetés més efici-
ència i coordinació. Dos anys i mig 
després, aquest ens encara no està 
actiu. Sobre les accions concretes 
previstes a curt termini en el pla 
estratègic, SomMollet ha demanat 
a l'Ajuntament quines són les que 
s'han realitzat però la consulta no 
ha pogut ser atesa aquesta setmana.

Els comerciants, pessimistes
La percepció per part dels comer-
ciants tampoc és gaire falaguera. 

"La situació és molt fotuda", 
admet Lluís Farré, president de 
l'Associació de Dones i Homes Em-
prenedors de Catalunya Segle XXI, 
ADHEC. Farré considera que el pe-
tit comerç s'ha de renovar i que cal 
la col·laboració entre Ajuntament 
i comerciants per tirar endavant. 
"L'Ajuntament no pot treure les 

castanyes del foc als empresaris 

i a Mollet el govern fa coses pel 

comerç però l'administració, 

aquí i a tot arreu, és molt lenta 

i hem de ser els comerciants qui 

tirem del carro", opina.
Una visió diferent és la de la 

presidenta de Mollet Centre Co-
mercial, Carme Olària, qui creu 
que des del govern local no es fa 
prou per revitalitzar el comerç. 
"Sembla que hi ha moltes pro-

Municipis % locals buits

Mataró

Perfi l de la Ciutat

Sabadell

Mollet del Vallès

El Prat de Llobregat

Manresa

Granollers

Viladecans

Barberà del Vallès

Girona

Cerdanyola del V.

Terrassa

Vic

Rubí

Badalona

Sta Coloma de G.

12,8%

10,5%

8,4%

14,7%

12,7%

9,8%

6,3%

18,1%

12,7%

10%

7,3%

13,8%

11,4%

9,6%

6%

5,9%

Quants són  
els locals tancats a 

les vies comercials 

de la ciutat?
Carrer Barcelona 8%

Gaietà Ventalló 10%

Jaume I 16%

Rambla Balmes i Fiveller 17%

Gaietà Vínzia 17%

Berenguer III 19%

Pompeu Fabra 24%

FONT: 'CLONATGE COMERCIAL' ESTUDI ELABORAT PER PERFIL DE LA CIUTAT (2019) 

ELABORACIÓ PRÒPIA A PARTIR DEL TREBALL DE CAMP DE 
SOMMOLLET ALS PRINCIPALS EIXOS COMERCIALS DE LA CIUTAT

CRISI DEL COMERÇ A MOLLET
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Les immobiliàries alerten del 
retrocés del comerç molletà

MOLLET. El teixit comercial a Mo-

llet ha fet un retrocés en els dar-

rers anys, segons els agents im-

mobiliaris locals. L'activitat s'ha 

concentrat encara més que abans 

al centre de la ciutat i la milla d'or 

molletana es limita ara, segons els 

experts, al carrer de Barcelona, 

les rambles de Balmes, Fiveller i 

Nova, així com Anselm Clavé i el 

petit tros de l'Avinguda Llibertat 

que toca amb la Rambla.

Tot i que hi ha locals disponi-

bles, les grans marques no acos-

tumen a apostar per la ciutat i si 

ho fan es troben amb dificultats: 

locals petits i en alguns casos di-

fícils d'adaptar a la normativa vi-

gent contra incendis i accessibili-

tat que acaben trucant l'operació. 

També costa que petits emprene-

dors facin el pas.

Aquesta situació es donaria en 

part, segons Xavier Aguilar, direc-

tor de locals comercials de la im-

mobiliària Forcadell, perquè "les 

AJUSTAR ELS PREUS DELS LOCALS
■ Però si la situació ja era complicada, amb l'arribada de la Covid, segons Pozo: "S'ha 

acabat de trencar una mica més". La pandèmia ha estat la punta de l'iceberg d'un 
canvi que ja fa uns anys reclama el sector i que ha promogut el comerç digital. Segons 
Aguilar, l'oferta de Mollet a nivell comercial "no és especialment atractiva, falten 

iniciatives noves" i considera que  "ara més que mai arrendador i arrendatari han 

de ser companys de viatge". Això passa perquè els propietaris dels locals "siguin 

flexibles i puguin ajustar els preus que surten al mercat a l'import que realment 

es pot pagar per donar-li aquest dinamisme", assegura. Des de Forcadell, per 
exemple, ja estan treballant amb alguns contractes en què el primer i el segon any 
els preus són més baixos i no és fins al tercer any de lloguer que el preu s'adapta al 
del mercat. Amb la pandèmia també s'estan incorporant clàusules Covid, per cobrir, 
per exemple, despeses en cas de tancament imminent. Però tot i que des de les 
immobiliàries "aquesta ha estat una crisi mundial mai vista", segons Aguilar, "d'aquí 

a finals d'any veurem canvis. Si no hi torna a haver un confinament, el 2021 serà un 

any de pujada que requerirà una tornada a la confiança dels consumidors".

víctor león

EN LLOGUER Un dels locals més emblemàtics de la ciutat, l'antic Forn Sant Vicenç, segueix buit dos anys després

rendes no s'ajusten al preu real 

de mercat", tot i que per Aguilar, 

els preus de lloguer de locals co-

mercials que es troben al centre 

de Mollet no són elevats (10-15 € 

/ m2), si es comparen amb els de 

Granollers (30-35 €/ m2) o Mata-

ró (20 €/m2). Fora d'aquesta mi-

lla d'or, els preus a Mollet rondari-

en els 3 euros per metre quadrat. 

postes però després res arriba 

a bon port. No es treballa de 

manera professional i efici-

ent. Es fan molts anuncis que 

després no s'arriben a materi-

alitzar", etziba Olària, qui asse-

gura que els comerciants estan 

"desencantats". "L'Ajuntament 

no pot deixar en mans de les 

associacions la promoció del 

comerç local si aposta per una 

ciutat viva", diu Olària. "Els que 

hem estat a primera fila molts 

anys ens hem cansat de tirar 

del carro", admet.

Aquesta seria una de les expli-

cacions del declivi de les asso-

ciacions de botiguers dels eixos 

comercials i els barris, que els 

darrers anys han anat desaparei-

xent o quedant inactives. 

Precisament, l'ADHEC, una de les 

associacions més actives, celebra  

dissabte (13.30 h), al Mercat Mu-

nicipal, el sorteig de premis de la 

campanya Compra a Mollet, en què 

ha col·laborat l'Ajuntament, posada 

en marxa al juny com a resposta a 

la pandèmia. L'ADHEC i el teixit 

comercial concediran un premi de 

1.000 €, 3 premis de 500 € i 5 pre-

mis de 300 € en valor de compra a 

botigues de Mollet.  laura ortiz  

■ La dada de l'estudi del Perfil de la ciu-
tat sobre locals buits destaca que, de les 
13 ciutats analitzades, Granollers és de 
les que menys locals comercials tancats 
té. De fet, segons l'últim estudi encarre-
gat per l'Ajuntament granollerí, el 94% 
dels veïns de la capital tria la ciutat per 
fer les compres habituals, un índex de 
fidelitat al comerç local només superat 
per Barcelona. Entre les claus, els més 
de 60.000 metres quadrats d'àrea de 
vianants, una aposta urbanística que ha 
ajudat molt al model comercial del cen-
tre, i el treball estret amb les entitats com 
Gran Centre, entre altres.

GRANOLLERS, 
UN MODEL D'ÈXIT

Amb tot, en aquestes zones més 

residencials, "hi ha locals que 

porten tancats anys".

Segons Dani Pozo, responsable 

d'àrea a León Immobiliarias, els 

que ocupen actualment la milla 

d'or a Mollet són "grans marques 

o negocis de tota la vida". Així i 

tot, a diferència d'anys enrere, en 

aquesta zona es troben opcions de 

lloguer, una oferta que "abans ha-

gués estat impensable", segons 

afirma Pozo qui assevera, però, 

que la demanda de locals a la ciutat 

és "molt baixa" i que actualment, 

en el cas de locals petits, es tendeix 

a llogar-los com a trasters, més que 

per obrir-hi un comerç. Mentre 

que en zones residencials l'aposta 

passa per canviar l'ús del local i 

convertir-lo en habitatge. Un canvi 

permès pel consistori molletà en 

locals semi nous, és a dir, que no 

superen els 20 anys de construcció 

i que compleixin la normativa ac-

tual. Un altre "indicador", segons 

Pozo, de la situació que viu el teixit 

comercial a la ciutat.

10 locals venuts, en  10 anys
Si es parla de venda de locals, la 

situació es complica una mica més. 

Segons Forcadell, majoritàriament 

"els usuaris finals no acostumen 

a comprar el local, sinó a llo-

gar-lo". Així ho confirma la xifra 

de vendes: "En els últims 10 anys 

s'han venut 10 locals comerci-

als de la considerada milla d'or 

de Mollet", expliquen des de León 

Immobiliarias. Una oferta, que en 

aquesta zona, actualment supera 

de mitjana els 2.000 € / m2.

Però, per a Pozo, no es tracta d'un 

problema d'oferta sinó de demanda 

i assenyala que "l'Ajuntament hi 

té bastant a veure"diu Pozo, qui 

afegeix: "Granollers és cap a on 

hem de mirar. Han aconseguit 

que en un lloc on no passava nin-

gú ara ho facin 4.000 persones". 

Una aposta pel comerç de proximi-

tat que també alaven des de Forca-

dell: "El comerç a Granollers està 

molt cuidat".   anna mir

CRISI DEL COMERÇ A MOLLET
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EN PORTADA

MOLLET. La crisi de la Covid ha 
agreujat en molts casos la situació 
del comerç local i ha obligat a tancar 
negocis. Aquest és el cas de Jolau's 
Pastissets, un obrador de pastis-
seria creativa amb cafeteria situada 
a la plaça de les Nacions Unides de 
Mollet, a prop de l'Ajuntament.

El Joan Solé va obrir la persiana 
de Jolau's Pastissets fa tres anys, 
després d'un any fent el pla d'em-
presa i formant-se per tal d'em-
prendre i tirar endavant un negoci 
propi. Tot i que els inicis van ser 
complicats, per a Solé la Covid "ha 

enviat tots els plans pels aires".
Segons el propietari de l'obra-

dor: "El local estava una mica 

amagat, tot i que fèiem un pro-

ducte bo, no acabàvem d'ar-

rancar", però assegura que si 
no hagués aparegut la pandèmia 
"hauríem intentat seguir i rein-

ventar-nos".
Jolau's Pastissets va tancar 

quan es va decretar l'Estat d'Alar-
ma: "Vam abaixar la persiana 

per consciència social", explica 

LA PANDÈMIA HA OBLIGAT JOAN SOLÉ A TANCAR EL SEU OBRADOR I PASTISSERIA JOLAU'S DESPRÉS DE TRES ANYS D'ACTIVITAT

"El coronavirus ha enviat 
tots els plans pels aires"

Solé lamenta les dificultats
burocràtiques per obrir un 
negoci a la ciutat i el preu

dels lloguers dels locals

Solé qui recorda que "aquella 

setmana va ser molt dura, ja no 

teníem gent i el dia 14 de març 

vaig fer neteja i vam tancar". 
Però no va ser fins a finals d'abril, 
quan Solé va prendre la decisió de 
tancar portes definitivament. "Ho 

vèiem complicat, no ens sortien 

els números, jo havia de seguir 

pagant el lloguer i no sabíem 

en quines condicions podríem 

tornar a obrir. Corrien rumors 

d'aforaments limitats, i clar si 

em deien que hi havia d'haver 

un terç de l'aforament de la 

sala, si jo tinc vint llocs i només 

en puc omplir sis, doncs ja em 

diràs", lamenta Solé.

Amb tot, Solé creu més enllà de 
la Covid, la situació del comerç a 
Mollet podria ser millor: "El pri-

mer que hauria de millorar és 

tota la part administrativa i 

donar facilitats per obrir un ne-

goci", subratlla. L'exgerent de Jo-
lau's Pastissets també considera 
que els propietaris dels locals que 
estan buits haurien de facilitar la 
seva ocupació: "Els preus dels lo-

cals són abusius, no sé si és que 

els propietaris no tenen ganes 

de treure'n un rendiment, però 

tots són molt cars", assenyala.
Ara, després de vendre i mig 

regalar la maquinària, perquè, se-
gons Solé, "el mercat està molt 

saturat", el local de Jolau's Pastis-
sets, com molts altres a la ciutat, 
està buit. Solé ara es planteja un 
nou camí professional: "He pogut 

passar l'estiu, fer unes vacan-

ces, que feia tres anys que no en 

tenia i ara que hem tornat una 

mica a la rutina a veure cap on 

van els camins".  anna mir

a.mir

DAVANT EL NEGOCI  Solé va tancar la pastisseria al març

Més d'un centenar d'empreses de la 
comarca s'adhereixen al MarketplaceVO 
MOLLET. Unes 130 empreses de la 
comarca ja formen part de Market-
placeVO, una plataforma impulsa-
da pel Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i la Taula Vallès Oriental 
Avança, creada a mitjans de juliol, 
amb l'objectiu d'agrupar totes les 
ofertes i les demandes de produc-
tes i serveis del territori. 

La plataforma que incorpora 
el web www.vallesoriental.cat,  
inclou empreses de cinc àmbits: 
indústria; oci-hostaleria-restaura-
ció; productes de la terra; produc-
tes de la Covid-19 i comerç i ser-
veis a la comunitat, aquest últim 
un dels que més ofertes ha regis-
trat en les darreres setmanes. 

La finalitat de la proposta, que 
es va presentar aquest dimarts a 
la tarda al Mollet Hub, és "enfortir 

la cooperació per damunt de la 

confrontació" i aconseguir en un 
futur "sinergies que enforteixin 

el teixit comercial" del territori, 
segons Jordi Manils, conseller de 

Promoció Econòmica i Estudis del 
Consell Comarcal. 

Mentre que per al coordinador 
de l'Àrea de Govern Obert, Desen-
volupament Econòmic i Innovació 

de l'Ajuntament de Mollet, Raúl 
Broto, aquesta eina arriba en un 
moment on "la col·laboració és 

més important que mai, perquè 

hem de remar tots cap a la ma-

teixa direcció". Un servei que se-
gons Broto ajudarà les empreses 
a "donar-se a conèixer, a trobar 

nous clients i a establir noves 

col·laboracions". 

Mesures per a la reactivació
La creació de la plataforma era 
una de les mesures incloses en el 
pla de reactivació econòmica pac-
tat entre els ens locals i els agents 
empresarials i sindicals a la Taula 
Vallès Oriental Avança, de cara a la 
reactivació econòmica del territo-
ri per fer front a la crisi de la Covid. 

Pel que fa a la resta de propos-
tes, segons Manils, el "balanç és 

agredolç" i  assegura: "Ens estem 

jugant que els comerços tornin 

a obrir la persiana". Segons el 
conseller, mentre que "entre el 

60% i el 70% de les línies es-

tratègiques que depenien de la 

nostra gestió estan en marxa", 
els recursos provinents de la Ge-
neralitat i la Diputació "hi seran, 

però seran menys dels que haví-

em previst i haurem de fer mans 

i mànigues per fer tot allò a què 

ens havíem compromès".   

PROMOCIÓ ECONÒMICA EL MOLLET HUB VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA ON LES EMPRESES PODEN OFERTAR ELS SEUS PRODUCTES I SERVEIS

AL MOLLET HUB Dimarts, durant la presentació de la plataforma

a.mir

Equipaments

El regidor de Desenvolupament 

Econòmic de Mollet, fa una "valoració 
molt positiva" del primer any des de 

la posada en marxa del Mollet Hub a 

la ciutat. Segons Raúl Broto, malgrat la 

Covid, l'espai s'ha sapigut reinventar: 

"Vam decidir apostar molt fort per la 
digitalització". Broto també desta-

ca la formació personalitzada com un 

dels èxits del servei, el qual considera  

"molt útil" per a la ciutat. 

BALANÇ POSITIU
DEL MOLLET HUB, 
TOT I LA PANDÈMIA

MOLLET. La conjuntura socioeconò-
mica dels darrers mesos ha estat 
marcada per la crisi provocada per 
la Covid-19. Entre els mesos de ge-
ner i juny d'enguany, Mollet va per-
dre un 8,5% d'empreses del sector 
serveis i comerç, segons dades del 
portal Hermes de la Diputació. A fi-
nals de 2019, Mollet comptava amb 
947 empreses del sector terciari i al 
juny de 2020, n'eren 867, una vui-
tantena menys.El percentatge és 
similar al del primer semestre als 
municipis de la demarcació de Bar-
celona, on un 8,9% de les empreses 
de serveis van tancar.

Amb tot, cal destacar que, la sag-
nia d'empreses es va concentrar 
en el primer trimestre de l'any, 
abans de l'arribada de la pandè-
mia, ja que de gener a març en van 
desaparèixer 95 i durant el segon 
trimestre se'n van recuperar 15. 

Mollet va perdre en total en el 
primer semestre 84 negocis, amb 
tots els sectors a la baixa excepte 
el de la construcció, que va sumar 
9 empreses entre gener i juny. 

La ciutat perdia el 

8,5% d'empreses

de serveis de gener 

a juny, la majoria 

abans de la Covid
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MONTORNÈS. Més de 2.600 alumnes 
començaven aquest dilluns del curs 
escolar a Montornès acomplint les 
mesures i protocols de seguretat 
que s'han acordat per prevenir els 

contagis de Covid i que recullen els 
plans d'obertura que cada centre 
ha elaborat.En concret, el curs l'han 
començat 1.620 alumnes d'Infantil 
i Primària, i 907 a ESO i Batxillerat. 

Més de 2.600 alumnes 
comencen el curs amb 
protcols de seguretat

EDUCACIÓ L'AJUNTAMENT REFORÇA LA PRESÈNCIA DE POLICIA A LES ENTRADES I SORTIDES DE LES ESCOLES I EL SERVEI DE NETEJA 

També hi ha entorn d'una seixan-
tena d'alumnes als cicles formatius 
de grau mitjà i 24 al Pla de Transi-
ció al Treball.

Els plans d’obertura elaborats 
durant aquest estiu, recullen, en-
tre altres, l’organització dels grups 
estables, del menjador, de l'espai 
d'esbarjo i de les entrades i sorti-
des als centres, les quals es fan de 
forma esglaonada. En aquest sentit, 
s'han diversificat els accessos a les 
instal·lacions de cada centre i s'han 
pres mesures addicionals de mobi-
litat com la restricció del trànsit al 
Camí de la Justada que ha de servir 
per evitar aglomeracions de perso-
nes i vehicles als accessos de l'Esco-
la Mogent i de l'Institut Marta Mata. 
L'Ajuntament també ha reforçat els 
dispositius policials a les entrades i 
sortides així com el servei de neteja 
de les escoles de primària.Els plans 
d'obertura també tenen previst el 
pla de treball en cas de confinament 
i el protocol d’actuació davant de 
casos Covid. Els centres educatius, 
l’Ajuntament i el CAP es coordinen 
per aplicar aquest protocol amb el 
qual les direccions tindran com a 

referent una gestora Covid d'aten-
ció a escoles que, en cas necessari, 
els posarà en contacte amb la in-
fermera de salut-escola assignada. 
Entre les mesures excepcionals 
preses hi ha també el trasllat de les 
classes teòriques del PTT al nou 
equipament juvenil Sputnik.

D'altra banda, la Llar d’Infants 
Pública El Lledoner va començar 
el curs el 9 de setembre, amb 69 
alumnes i amb mesures addicio-
nals, entre les quals, l'ús de guants 
per part de l'equip professional 
durant les tasques de cura i l'ús de 
llençols personals per a la migdia-
da i la desinfecció dels matalassos. 
A més s'han adaptat i dividit els es-
pais i s'han establert torns.

L'Escola de Música redueix ràtios
L'Escola Municipal de Música, Dan-
sa i Aula de Teatre, començarà el 
curs el 22 de setembre amb 227 
alumnes de música, 38 de dansa i 
67 de teatre. Enguany es reduiran 
les ràtios per garantir la distància i 
es traslladaran les classes de teatre, 
dansa i grups de música al Teatre 
Margarida Xirgu. 

SOCIETAT
Acció del World Cleanup Day a la llera del BesòsGlovo aterra a Mollet i Parets

Glovo, l’app que permet als usuaris rebre i enviar al 
moment qualsevol producte dins d’una mateixa ciutat, 
segueix amb el seu pla d’expansió per tota Espanya i 
consolida la seva presència a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, amb l'arribada a Mollet i Parets.

L'Ajuntament de Martorelles ha fet una crida per a la neteja de la llera 
del riu Besòs en el tram de Sant Fost, Martorelles i Montornès i el seu 
passeig fluvial, el pròxim dissabte 19 de setembre. El consistori  se suma 
així al el World Cleanup Day, una iniciativa nascuda a Estonia el 2008, en 
la qual actualment ja hi participen 180 països i 21 milions de voluntaris. 

Repunt dels casos positius de Covid i 
increment de les defuncions a l'Hospital
MONTORNÈS. A l'Hospital de Gra-
nollers hi  havia  dimecres  un  
nombre  similar  de  malalts  in-
gressats  positius  de  Covid  –27,  
un  més  que   el dimecres   ante-
rior–.   Aquesta,   però,  ha  estat  
una  setmana  dura  pel  que  fa  a  
les  defuncions,  ja  que  l'Hospital  
ha  perdut  6  pacients  de  corona-
virus.   Així,   les   defuncions   acu-
mulades  des  del  març  són  117.  
En  el  vessant  positiu,  l'Hospital  
informava  que  les  altes  acumula-
des  són 652, de les quals 11 s'han 
donat l'última  setmana  –la  matei-
xa  xifra  que la setmana anterior–. 

Pel que fa al risc de rebrot, con-
tinua a la baixa al Baix Vallès i 
aquest dijous se situava en 112,77, 
56 punts per sota dels registrats la 
setmana anterior i gairebé la mei-
tat menys que els comptabilitzats 
l'última setmana d'agost, els quals 

SANITAT   EL RISC DE REBROT BAIXA  A LA SUBCOMARCA TOT I QUE EL CAP MONTORNÈS -MONTMELÓ DOBLA EL NOMBRE DE CASOS

superaven els 200 punts. Però, tot 
i acostar-se a la franja dels 100, el 
risc continua sent elevat al terri-
tori que acumula 268 defuncions 
i 2.557 casos confirmats de Covid.

Per Àrees Bàsiques de Salut 
(ABS), en la darrera setmana ha 

estat la de Montornès-Montmeló 
la que més casos positius ha regis-
trat amb 32 (16 més que fa una set-
mana), segons les dades de Salut, 
de dijous. També han incrementat 
els casos a Mollet. Segons Salut, en 
la darrera setmana el CAP de Can 

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

 CASOS DARRERS
 7 DIES VAR. n CASOS FA 1 

SETMANA VAR. %

Mollet - Est (Can 
Pantiquet)

24 +8 16 +50.0

Mollet - 2 Oest (Plana 
LLedó-Can Borrell)

17 +5 12 +41.7

Sant Fost - 
Martorelles

10 -13 23 -56.5

Montornès 
-Montmeló

32 +16 16 +100.6

Parets del Vallès 13 -23 36 -63.9

La Llagosta 15 -11 26 -42.3

F
O
N
T
: S

A
L
U
T

Pantiquet registrava dijous 24 po-
sitius (8 més que fa una setmana) 
i el de Plana Lledó -Can Borrell 17 
(5 més que fa set dies).

A la resta del territori, en canvi, 
els casos han anat a la baixa en to-
tes les localitats.   

TRANSPORT

El Ple demana un 
bus exprés que 
uneixi Montornès 
amb Barcelona

MONTORNÈS. El Ple municipal 
aprovava dijous una moció que re-
clama al Govern de la Generalitat 
la creació d’una línia de bus exprés 
que uneixi el marge esquerre del 
riu Besòs des de la Roca del Vallès 
a Barcelona a través de la carrete-
ra BV-5001. Els grups van valorar 
positivament la proposta com a al-
ternativa a millorar les connexions 
amb transport públic del municipi, 
tot i que el PSC en qüestionava l'efi-
ciència, i es va demanar que s'agilit-
zés el tràmit amb Territori. Durant 
el debat van sorgir altres carències 
en matèria de transport. Entre al-
tres, es va demanar que es treballés 
per reforçar la línia amb Montmeló, 
i que es tractés amb l'Ajuntament 
veí la possibilitat de millorar l'apar-
cament i la il·luminació a l'entorn 
de l'estació de Renfe.  

aj. montornès

PROTECCIÓ  Una de les mesures que es van aplicar el primer dia de curs

Salut

L'activitat diària a l'Hospital de Gra-

nollers  ha  anat  creixent  progressi-

vament des de 2014, segons les da-

des de la memòria d'activitat de 2019. 

Aquests darrers  cinc  anys,  el  centre  

ha  passat  d'atendre  1.055  persones  

de  mitjana  diàriament a consultes ex-

ternes a 1.150 l'any passat. També han 

augmentat les urgències,  de  290  a  

331.  En  canvi,  les  intervencions  qui-

rúrgiques  –que  van  incrementar-se   

lleugerament   fins   al   2018  de  63  a  

68  diàries–  l'any  passat  disminuïen  a  

una  mitjana  de  56  al  dia.  L'any  pas-

sat  consultes  externes  va  fer  61.954  

primeres  visites  i  un  total  de  197.565,  

així  com  18.879  visites  virtu-als.  Es  

van  atendre  120.956  urgències,  de  

les  quals  11.224  va  requerir  ingrés  i  

873 trasllat a un altre centre hospitala-

ri. L'UCI  va  comptabilitzar  453  altes,  

amb  una estada mitjana de 7,56 dies.

EN CINC ANYS LES 
CONSULTES EXTERNES 
DIÀRIES AUGMENTEN 
EN UN CENTENAR
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MONTORNÈS.  Els jardins de l'Ajun-
tament van acollir un any més 
l'acte institucional de la Diada a 
Montornès. Una jornada que a di-
ferència d'altres anys, va comptar 
amb mesures per evitar les aglo-
meracions per tal de prevenir la 
propagació de la Covid-19.

Seguint les recomanacions de 
l'organització, que havia dema-
nat la participació d'un màxim de 
dues persones per entitat, l'acte 
va comptar amb l'assistència d'un 
centenar de veïns i veïnes, així com 
els representants de les associaci-
ons i les formacions polítiques. A 
més es va perimetrar la zona i es 
va proporcionar gel hidroalcohò-
lic als i les assistents abans d'acce-
dir al recinte.

La commemoració va començar, 
com ja és tradició, amb la interpre-
tació de El Cant de la Senyera, a càr-
rec de la Cobla Foment del Mont-

grí, mentre dos representants del 
cos de la Policia Local s’encarrega-
ven de la hissada de la bandera.

L’Esbart Dansaire de Montornès 
va seguir posant el toc musical al 
matí amb la interpretació del Ball de 
l’Homenatge. La presidenta de l’en-
titat, Anna Boné, i el músic local Dani 
Garrido a la gralla van interpretar la 
dansa per tercer any consecutiu.

Després de les 17 ofrenes florals, 
l’alcalde, José A. Montero, va llegir 
el manifest, en què es reivindicava 
Catalunya com "un país  plural, 

una pluralitat  que s'ha de pre-

servar com  un tresor, i defensar 

la cohesió i un sentit de per-

tinença unitari". Enguany, el text 
també ha fet un reconeixement als 
sanitaris durant la pandèmia i ha 
posat en valor la necessitat d'uns 
serveis públics de qualitat que 
donin resposta a les necessitats 
de la societat. El manifest va ser 

ONZE DE SETEMBRE UN CENTENAR DE PERSONES VAN ASSISTAR A L'ACTE QUE ES VA FER ALS JARDINS DE L'AJUNTAMENT

Montornès celebra la Diada amb 
mesures i sense oblidar les tradicions

subscrit pels grups municipals de 
Montornès en Comú, el Partit dels 
Socialistes, Més per Montornès, el 
Partit Popular i Montornès per la 
República – Primàries Catalunya. 

Ciutadans va ser l'única formació 
que no s'hi va sumar. Mentre que 
a l'acte institucional, un any més, 
tampoc hi va haver representació 
del Partit Popular.  

Nou acte vandàlic a la seu 
de Primàries Montornès
MONTORNÈS.  La seu del partit 
Primàries Montornès per La Re-
pública es despertava divendres, 
Diada Nacional de Catalunya, amb 
les finestres tacades de pintura 
blanca i el terra amb el nom de 
Franco escrit també de blanc. Un 
acte vandàlic que des del partit 
han denunciat a través de les xar-
xes socials i també davant la poli-
cia municipal. "Per tercer cop el 

nostre punt de reunió ha estat 

atacat, és trist que aquestes al-

çades de la humanitat no hi hagi 

respecte i tolerància, ja no no-

més per les diferents maneres 

de pensar, sinó pel respecte a la 

propietat privada", exposaven a 
les xarxes socials. Segons Jaume 
Casanovas, portaveu de Montor-
nès per La República, no és la pri-
mera vegada que es troben amb un 

SUCCESSOS  AQUEST ÉS EL TERCER COP QUE EL LOCAL DE LA FORMACIÓ DE MONTORNÈS PATEIX UN ATAC COM AQUEST

succés d'aquest tipus: "Poc abans 

d'estrenar local a Montornès, el 

novembre de l'any passat, vam 

patir un atac similar". 

aj. montornès

L'OFRENA  Un dels actes tradicionals que no va faltar a la celebració 

primàries montornès

anc montornès

ACORDONADA Divendres, la seu després de patir l'atac amb pintura blanca

CONCENTRATS Les ANC de quatre municipis s'hi van aplegar

SUPRAMUNICIPAL

Hisenda permetrà 
als ajuntaments 
gastar el seu 
superàvit

El ministeri d'Hisenda suspendrà 
el sostre de despesa aquest any en 
un nou decret de mesures urgents 
i permetrà els ajuntaments gastar 
el seu superàvit. El nou decret que 
l'executiu impulsarà en les prope-
res setmanes preveu que els ens 
locals puguin utilitzar el superàvit 
del 2019 amb l'objectiu de finan-
çar inversions, amb un impacte de 
987 MEUR. 

La nova proposta arriba després 
que el Congrés tombés el decret 
sobre romanents, que no comp-
tava amb el consens del món lo-
cal. A més, permetrà acabar l'any 
2021 els projectes d'inversions 
financerament sostenibles iniciats 
el 2019 i que s'estiguin finançant 
amb superàvit del 2018. També 
permetrà utilitzar superàvit del 
2019 per finançar despesa aquest 
any, sempre que es tanqui l'exerci-
ci amb equilibri pressupostari.  

D'altra banda i amb caràcter 
"excepcional", es permetrà a les 
diputacions fer servir el superàvit 
de l'any passat per compensar la 
caiguda d'ingressos en els tributs 
especials. 

Mollet acull la 
presentació del 
llibre de Junqueras 
i Marta Rovira

MOLLET. La proposta estratègica 
d’Oriol Junqueras i Marta Rovira es 
presentarà a tot al Vallès Oriental. 
El llibre Tornarem a vèncer, editat 
per Ara Llibres de la cooperativa 
Som*, té programats 35 actes pro-
mocionals a la comarca. El primer 
d’aquests serà a Mollet del Vallès, 
aquest dissabte al local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (12 h.) 
i comptarà amb la presència del 
periodista Jaume Barberà, el por-
taveu del grup republicà a Mollet, 
Oriol López, i Marta Vilaret, vice-
secretària general de Drets, Lliber-
tats i Lluita Antirepressiva d’ERC. 

L’opuscle del president i la se-
cretària general republicans, es-
crit des de la presó i des de l’exili, 
analitza les fortaleses i debilitats 
del moviment independentista i 
planteja propostes estratègiques 
amb l’objectiu d’assegurar l’esta-
bliment de la república catalana 
de forma permanent. 

PROCÉS

MONTMELÓ / MONTORNÈS. Les 
ANC de Montmeló, Montornès, 
Vilanova del Vallès i Vallromanes 
van organitzar l'Onze de Setem-
bre una concentració a la llosa de 
l’estació de Renfe de Montmeló 
amb el lema Per unes infrastruc-

trures eficients, independència!, 
que va comptar amb uns 200 
concentrats dels quatre munici-
pis, en un concentració estàtica 

amb totes les mesures sanitàries, 
separació de 2 metres, gel hidro-
alcohòlic als accessos, i entrades i 
sortides esglaonades, apart de la 
obligatorietat de lamascareta.

En l'acte a Montmeló, van in-
tervenir Xavier Bertran, escriptor 
i autor dels textos de La Remen-
çada, que va recitar tres poemes 
seus sobre les diades de l'Onze de 
Setembre. Des d'Òmnium Mont-

L'ANC reclama unes 
infraestructures dignes a la 
llosa de Renfe de Montmeló

meló es va llegir l’última carta 
d’en Jordi Cuixart, i finalment, es 
va llegir el manifest de l’Assem-

blea Nacional Catalana amb la 
presència de Jordi Ollé, secretari 
nacional de l'ANC.  
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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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Adéu a Fer, el ninotaire degà 
de l'humor gràfic català
MOLLET. En Fer, el Nin, el Toño, el 

Jose Antonio. Tots els noms amb 

què se'l coneixia van ser presents 

dimarts en la cerimònia de comiat 

del ninotaire molletà Josep An-

toni Fernández i Fernández, Fer, 

un dels noms imprescindibles de 

l’humor català contemporani, que 

moria dilluns a l'edat de 71 anys. 

Una llibreta i un llapis van co-

ronar el fèretre de l'il·lustrador 

a l'església de Sant Vicenç de Mo-

llet, que es va omplir amb famili-

ars i amics del dibuixant, de qui es 

va destacar que era una persona 

"generosa i lluitadora" i amb un 

gran sentit de l'humor.

En Fer, va ser un molletà d'adop-

ció que mai va deixar els seus lli-

gams amb la població lleonesa de 

Mansilla de las Mulas, el seu poble 

natal, d'on va arribar a Mollet als 

4 anys. De fet, el cocido leonés que 

ell mateix cuinava per a familiars i 

amics es va esmentar en més d'una 

ocasió durant la cerimònia com a si-

MOLLET / BAIX VALLÈS. L'Hospital 

de Mollet ha incorporat una nova 

aplicació mòbil: el Connecta Famí-

lies, una eina per a acompanyants 

que permet saber sempre que es 

vulgui en quin moment del procés 

quirúrgic es troba la persona atesa. 

Aquesta informació de seguiment, 

que també es podrà visualitzar a 

través de pantalles a l’hospital, "aju-

da l’acompanyant a estar més 

informat i viure l’experiència de 

manera molt més positiva", expli-

quen des de l'Hospital. Actualment, 

ja són més de 400 les persones que 

s’han descarregat l’aplicació. 

D'altra banda, el passat mes 

d'agost es va posar en marxa un nou 

sistema d’armaris de medicaments 

automàtics a la Unitat de Semicrí-

tics, que permet disposar del medi-

cament de manera immediata per 

part del personal d’infermeria, un 

fet que suposa, segons l'Hospital, un 

increment en l’eficiència del procés i 

de la seguretat  del pacient.  

NECROLÒGIQUES  EL DIBUIXANT, FILL ADOPTIU DE MOLLET, VA MORIR DILLUNS ALS 71 ANYS

arxiu

A L'ABELLÓ Fer, en la inauguració de la mostra antològica al museu molletà

nònim del seu poder per unir perso-

nes ben diferents i vingudes d'arreu.

La família Fernández vinguda 

de Lleó es va instal·lar a l'antiga 

caserna de la Guàrdia Civil de Mo-

llet situada on ara hi ha el Museu 

Abelló, que, acull l'exposició anto-

lògica sobre l'obra de Fer L’humor 

amable, comissariada pel també 

José Antonio Fernández Fernández

FER
(23-04-1949 / 13-09-2020)

La cooperativa Som* expressa el seu condol 
a familiars i amics de qui va ser ninotaire de 
Contrapunt Diari de Mollet en els seus inicis.

Descansi en pau  

Jaume Masachs Ginesta
ens va deixar el 12 de setembre, 

als 78 anys.

La seva esposa, fill, nora, néts i tota la família 
agraeixen que el tingueu present en el record 

dibuixant Kap (Jaume Kapdevila). 

Ara, amb motiu de la mort del ni-

notaire, la mostra es prorrogarà 

fins al 25 d'octubre. 

Una carrera prolífica
Fins a aquest mateix dilluns i des 

del 1987, Fer publicava els seus ni-

nots al diari El Punt Avui i ha estat 

director de revistes satíriques com 

El Papus o El Jueves. Impulsor del 

Premi Internacional d’Humor Gat 

Perich, el 2018 va rebre la Creu 

de Sant Jordi per la seva trajectò-

ria vital i artística i el Micròfon de 

l’Any de Ràdio Mollet el 2019.

Fer era fins al dia d'avui el degà 

dels ninotaires de la premsa cata-

lana. El molletà ha dibuixat en un 

gran nombre de publicacions, des 

de Don Balón a Illegal Times. Però, 

alhora, mai no va deixar el seu vin-

cle amb Mollet, i durant anys va col-

laborar amb una vinyeta setmanal 

al diari Contrapunt, actual diari 

Som, un dibuix en què emprava el 

campanar de l’església de Sant Vi-

cenç com a referent local.   l.ortiz

SANITAT

Una app permet 
els familiars seguir 
les operacions a 
l'Hospital de Mollet

MOLLET. L’exdiputat Joan Tardà 

assistirà divendres a la concentra-

ció que Mollet Parla ha organitzat 

davant l'Ajuntament (13 h) per 

donar suport a Oriol López i Al-

bert Biescas, d'ERC, acusats d'in-

júries i calúmnies a l'alcalde Mon-

ràs. El grup també ha iniciat una 

campanya a Twitter amb l’etique-

ta #enspreguntemsi, per conèixer 

les preocupacions que tenen res-

pecte la gestió que s’està fent de la 

ciutat des de l’Ajuntament.

Suport als encausats 
per injúries a Monràs

Divendres, 18 de setembre de 2020

A les 20.30h: Pregó de la Festa Major de 

Montornès a càrrec de la xarxa de voluntariat 

‘Cuidem-nos’

Dissabte, 19 de setembre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 22h: Parlem-ne especial Fira d’Artesans

Diumenge, 20 de setembre de 2020

A les 12h, a les 15h, a les 20h i a les 22.30h: 

Parlem-ne Especial Fira d’Artesans

A les 19h: Especial Festa Major Montornès: 

concert de tarda amb l’Orquestra Maravella

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 21 de setembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 22 de setembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Parlem-ne especial Fira d’Artesans

Dimecres, 23 de setembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Parlem-ne especial Fira d’Artesans

Dijous, 24 de setembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Visions, amb Alba López

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

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

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

09/09 Gabriela Morales Ibáñez 88 anys

11/09 Nicomedes Valades Miranda 67 anys

11/09 Francisca Naqui Molins 97 anys

12/09 Encarnación González Bernal 75 anys

12/09 Jaume Maschs Ginesta 78 anys

12/09 Luís Martínez Pernias 70 anys

14/09 J.Antonio Fernández Fernández 71 anys

PARETS DEL VALLÈS

09/09 Isidro Ripoll Molins 88 anys

12/09 Maria Mompart Guardia 90 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

11/09 Guzman Río Rodríguez (La Llagosta) 

09/09 Lucas Hurtado Pereira (Mollet)

09/09 Alejandro Lifante Arjona (La Llagosta)

08/09 Aroa Canaleta Vela (Martorelles)

08/09 Ángela Nogales Corilla (La Llagosta)

06/09 Erik Ricart Oviedo Duré (Mollet)

31/08 Eric López Muñoz (Martorelles)

31/08 Erik Benítez Duarte (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

amb eñ consentiment dels pares i mares

Naixements
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La Plataforma per 
la Sanitat Pública 
reclama més recursos 
per a l'atenció als CAP
BAIX VALLÈS. La plataforma de sa-

nitat pública del Baix Vallès / Ma-

rea Blanca promourà mocions als 

ajuntaments per aconseguir que es 

doti de més recursos i personal els 

Centres d'Atenció Primària (CAP) 

del territori i perquè es facin canvis 

de funcionament. El col·lectiu con-

sidera que l’atenció primària de 

salut pateix deficiències agreuja-

des per la pandèmia i que "els i les 

professionals estan assumint 

una càrrega insuportable, més 

quan molts han estat malalts o 

en situació de quarantena o sen-

zillament enfonsats", apunten.

SALUT EL COL·LECTIU PRESENTARÀ UNA MOCIÓ ALS AJUNTAMENTS

La plataforma denuncia que la 

Covid ha provocat "la pràctica 

desaparició de la visita presen-

cial, escassa atenció a persones 

amb problemes crònics o aguts 

no Covid, amb retards d'alt risc", 

que fa que "quedin moltes neces-

sitats de salut sense resoldre".

 A més opinen que el Pla d’en-

fortiment de l’atenció primària 

presentat per Salut, amb què es 

dedicaran uns 300 milions d’eu-

ros en millores tecnològiques, i en 

augment de personal d’aquí fins al 

2022 "és del tot insuficient". 

Davant aquesta situació, la moció 

que presentaran als ajuntaments 

demanarà entre altres l’obertura 

dels CAP i consultoris que s’han 

tancat totalment o parcialment en 

la pandèmia; l'habilitació d’espais 

i circuits segurs per evitar conta-

gis i mesures de protecció per a tot 

el personal dels CAP i pacients; la 

recuperació de la visita presenci-

al, deixant la consulta telemàtica 

o telefònica només per qüestions 

que es poden resoldre per aquesta 

via; la visita per la professional de 

medicina o infermeria referent; la 

recuperació de professionals per-

duts amb les retallades. 

L'ORGT reobre el 
servei al carrer la Pau
MONTORNÈS. Aquest dijous l'Or-

ganisme de Recaptació i Gestió 

Tributària va reprendre el servei a 

l'oficina del carrer de la Pau amb 

cita prèvia. Des del 23 de juliol 

l'atenció a  la ciutadania es feia des 

de  l'equipament del carrer de Sant 

Isidre.  

TRIBUTS

MONTORNÈS. L'Associació Protec-

tora d'Animals Amics per Sempre  

ha proposat a l'Ajuntament que 

es creï al municipi una unitat po-

licial especialitzada en protecció 

animal. En concret, es tractaria de 

comptar amb dos agents, la funció 

dels quals seria garantir la protec-

ció i el benestar dels animals. 

Segons el president de l'entitat, 

Fran Fradejas, la iniciativa no re-

quereix dotacions econòmiques 

costoses, i podria estar a càrrec 

d'aquells policies més sensibilit-

zats en matèria de protecció ani-

mal, per la qual cosa només es re-

queriria una formació legal prèvia 

en la matèria. 

Des de l'associació consideren 

que posar en marxa aquesta unitat 

especialitzada permetria  actuar 

d'una manera "efectiva i ràpida" 

en aquells casos en què la vida de 

l'animal corri perill. 

Aquesta proposta arriba a cau-

sa de l'elevat nombre de casos 

d'animals abandonats, ferits o 

maltractats, "als quals ens veiem 

obligats a fer front des de la pro-

tectora", afirma el seu president.  

Si des de l'Ajuntament de Mon-

tornès s'activa la iniciativa, el mu-

nicipi podria convertir-se en un 

referent en protecció animal per-

què altres municipis de Catalunya 

també implantin la unitat.  

Proposta per crear 
una unitat de Policia 
Animal a Montornès

CONVIVÈNCIA  LA PETICIÓ ÉS DE LA PROTECTORA AMICS PER SEMPRE

a.mir

A L'ANTIC INSTITUT  Fradejas, on la protectora gestiona una colònia de gats

MONTORNÈS. El departament muni-

cipal de Joventut ha posat en marxa 

la campanya Mi crush es Montornès, 

que promou l'ús de la mascareta 

entre el jovent. Es repartiran 1.000 

mascaretes higièniques reutilitza-

bles personalitzades amb el logotip 

del departament de Joventut. Les 

mascaretes estan homologades 

amb una eficiència de filtració bac-

teriana (BFE) del 92%, i, segons les 

indicacions del fabricant, es poden 

rentar 20 vegades mantenint la 

seva capacitat de filtratge. 

L'eslògan parteix de la idea que 

el jovent s'estima el municipi i que 

l'ús de la mascareta ajuda a te-

nir-ne cura. També s'ha editat un 

vídeo i material gràfic que es di-

fondrà principalment a través de 

les xarxes socials. 

MONTORNÈS. El Ple va aprovar una 

moció consensuada per tots els 

grups per a la suficiència financera 

dels ens locals. El text recorda les 

dificultats de finançament que te-

nen els municipis a conseqüència 

de les polítiques d'austeritat impo-

sades pel PP i demana a l'Estat una 

proposta per, entre altres, poder fer 

servir els superàvits municipals i 

flexibilitzar la regla de despesa per 

poder fer front a la crisi.

JOVENTUT

POLÍTICA

L'Ajuntament 
repartirà entre 
els joves un miler 
de mascaretes 

Acord al Ple per 
la suficiència 
financera dels 
ajuntaments
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OPINIÓ

El comerç de proximitat és un valor a preservar no només pel rèdit econòmic 

que suposa per als botiguers sinó perquè proporciona vida i activitat als carrers 

i fan que una ciutat sigui atractiva. La situació del comerç a Mollet no és gaire 

falaguera. Més enllà de les fatals conseqüències de la sobrevinguda crisi de la 

Covid, la ciutat fa anys que arrossega una crisi comercial i el sector no acaba 

d'aixecar cap. Els símptomes: és una de les ciutats mitjanes catalanes amb més 

persianes abaixades, l'atracció comercial no és la suficient com per evitar la 

fuita de compradors i la majoria d'associacions de botiguers que existien fa uns 

anys han desaparegut o es troben inactives. De portes cap endins, el comerç és 

responsabilitat del propietari, però de portes cap enfora l'Ajuntament hi té molt 

a dir. No és suficient fer estudis i plans estratègics per reforçar el comerç si això 

no es tradueix en accions resolutives. Cal valentia per evitar la desertització 

comercial, perquè una ciutat sense comerç local és una ciutat morta.

DESERTITZACIÓ COMERCIAL

Editorial

quest estiu ha estat notícia els pro-
blemes a Barcelona, amb la pujada 
del rebut de l'aigua. La companyia 
gestora, AGBAR, havia regularitzat 

malament els consums pendents del confi-
nament, provocant que els m3 facturats pas-
sessin de tram, i es cobressin més cars. Una 
mostra més que la gestió d'un bé essencial 
com l'aigua no pot estar en mans privades, 
més preocupades pel negoci que de cap altra 
cosa. A més, un canvi en la taxa de residus, que 
també anava dins el rebut de l'aigua, alimenta-
va més la polèmica i augmentà el desconcert. 
Quedava també demostrat que les administra-
cions han de millorar en la informació i en la 
claredat a l'hora de conscienciar els veïns del 
cost d'aquests serveis essencials que paguem 
tots i que són bàsics  per a la qualitat de vida i 
la sostenibilitat mediambiental.

A Mollet, en aquest 2n trimestre també hem 
vist vàries queixes d'errors als rebuts, amb 
consums disparats que semblen ser errors de 
lectura. El plat fort va ser a finals d'abril, al pit-

Treure'n l'aigua clara

A

FRANCISCO 
SANCHO

Regidor de Mollet en Comú

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat
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jor moment del confinament, quan molts veïns 
i veïnes descobreixen pujades del voltant del 
15% al rebut de l'aigua del primer trimestre. 
Resultava que era derivat d'un increment del 
13,4% a la taxa de residus. Una pujada que ha-
via estat "amagada" al ple d'ordenances fiscals 
i a tota la ciutadania i que traslladava als rebuts, 
sense més informació ni alternatives, una pu-
jada del cost del servei del Consorci de Residus 
del Vallès Oriental. El descontentament va ser 
màxim però el govern de la ciutat va fer “pilotes 
fora” i continuà endavant amb la pujada.

Cal afegir que just a l'inici del mandat, el 
govern de la ciutat va prorrogar, sense pas-
sar pel Ple Municipal, cinc anys el contracte 
de gestió de l'aigua amb SOREA, empresa 
del grup multinacional Agbar-Suez, malgrat 
l'Ajuntament s'havia adherit a l’Associació 
de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública) i 
s'havia creat una comissió d'estudi del servei 
d'aigua, que havia funcionat amb dificultats.

No podem continuar així, cal treure l'aigua 
clara del funcionament dels serveis públics 
essencials, aigua i residus. Cal informar més i 
millor dels seus costos i controlar la qualitat del 
funcionament. Cal implicar la ciutadania per-
què funcionin millor i estiguin al seu servei, aju-
dant també aquells que més ho necessiten. Cal 
avançar cap a una gestió pública i democràtica, 
i en aquesta causa molta gent ens implicarem.

En uns temps difícils i complicats per a la societat, el compromís amb la llibertat d’expressió i amb el debat com 
a eina per a la construcció col·lectiva són un imperatiu que ens apel·la a tothom. No podem tirar endavant com 
a ciutat, com a comunitat, sense aquest supòsit bàsic. L’alcalde, emprant els serveis jurídics municipals, ha 
presentat una querella criminal contra un regidor de l’Ajuntament de Mollet i un responsable polític per l’emissió 
pública d’opinions sobre la gestió del govern local, fonamentades en dubtes i creences. La sorprenent interven-
ció d’una fiscalia poc procliu a la tutela de drets fonamentals fa pensar en el pitjor resultat. La intervenció judicial 
ens fa témer el pitjor, davant del seu arrenglerament en la defensa de l’status quo en detriment de drets i llibertat 
que ha desenvolupat darrerament en els seus polèmics pronunciaments i les seves decisions processals.

En un moment o altre, hem necessitat exercir la inalienable llibertat d’expressió en públic i referir-nos a qües-
tions públiques i polítiques del nostre poble i mai havíem estat perseguits judicialment per aquest fet. Entenem 
que això ha estat així perquè, fins ara, tots i totes hem entès que el debat polític mai es pot dirimir als tribunals 
i que, al final, la veritat i la raó –o, fins i tot, l’aclariment de dubtes– mai acaba trobant-se com a solució de la 
controvèrsia en seu judicial. No entenem que a aquestes alçades es vulgui retallar dita llibertat a un representant 
de la ciutadania. Si fos diputat, l’empararia la immunitat parlamentària precisament perquè aquesta protegeix 
el legítim debat polític fonamentat en aquesta llibertat d’expressió. Si no fos així, no podria haver ni discussió ni 
confrontació d’idees, ja que la mera crítica i el qüestionament d’actuacions polítiques sempre serien sotmeses 
a l’amenaça d’intervenció judicial pels delictes d’injúries i calúmnies –inicialment concebuts per a les relacions 
entre particulars i la pau social–.

Atacar judicialment aquell qui opina diferent és d’una gravetat extrema perquè atempta directament sobre 
les bases de la democràcia. És un intent d’aturar la legítima fiscalització de les accions governamentals, un atac 
al diàleg i una acció repressiva que pretén inocular por per fer callar les veus discrepants.  

Per tot plegat, demanem que no s’abandoni la política i el debat enriquidor que la sosté. Demanem que 
l’interès de la ciutat i dels drets i llibertats dels quals en són titulars els veïns i veïnes no quedin relegats per 
cap sentiment personal malentès que confon el qüestionament i la discrepància legítims amb meres injúries i 
calúmnies que calgui esbandir als tribunals. No podem acceptar que la dinàmica política es vegi condicionada 
per la possibilitat que es pugui reprimir o prendre represàlies contra les veus dissidents que s’alcin o que sigui 
necessari alçar. Així mateix, demanem que finalment es confiï en la paraula lliure i el debat com a marc de les 
discrepàncies per a bastir entre tots i totes els consensos i dissensos necessaris per a construir en convivència 
el futur de Mollet del Vallès.

Anunciem que, malgrat això, continuarem expressant-nos, empoderades, donant sentit a la llibertat de pen-
sament a través de la nostra expressió pública. I ho fem ara expressant la nostra condemna a la judicialització del 
cas del regidor Oriol López i de l’expresident d’ERC, Albert Biescas, i el rebuig a la pitjor actuació que ha pogut 
efectuar l’alcalde davant un cas de discrepància merament política. No acceptem que aquest cas sigui el primer 
d’un modus operandi que no s’adiu amb una societat lliure, justa i dinàmica, i no pensem callar. Aquest és el cas 
que ha fet vessar el got, però Mollet Parla vol ser un altaveu per denunciar qualsevol acció repressora, qualsevol 
abús de poder que atempti contra la llibertat de pensament i la llibertat d’expressió.

Si es pot tapar una boca, se’n poden tapar la resta. I la llei del silenci mata una ciutat i el seu futur. 
mollet parla. plataforma per la llibertat d’expressió a mollet del vallès 

Com que ens volen callades, Mollet Parla!

uan llegiu l’article, el Tribunal Su-
prem potser haurà resolt el recurs 
per la inhabilitació al president 
Torra. Desitjo la seva absolució, 

com la desitjaria per a tota persona condem-
nada a partir d’una «lectura política» de la llei. 

Els «errors d’estratègia» comesos per po-
lítics catalans han estat mal contestats per 
tribunals amb «errors de lectura de la llei». 
Sumats els uns i els altres han acabat malme-
tent il·lusions individuals i col·lectives. Mas-
sa «cops de fals» i pocs «rica i plena». O sigui: 
abús de l’enfrontament i de la destrossa i ar-
raconament del benestar i de les llibertats. 
Això passa quan s’oblida la història, quan 
s’ignora —imprudentment— la fortalesa de 
qui, podent ser company, esdevé adversari.

Un paràgraf del missatge institucional del 
President, és un altre error d’estratègia. Va dir: 
«[...] exigeixo al govern espanyol un acte solem-
ne en què el cap d’Estat i el cap de govern [...] 
demanin disculpes per la persecució, detenció 
i afusellament del president Companys i de 

Q

MISSATGE INSTITUCIONAL?

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

tots els milers de catalans morts a l’exili, als 
camps nazis o a les presons catalanes».

¿L’estat i el govern actuals democràtics han 
de demanar disculpes per uns actes criminals 
que van fer un estat, un govern i unes insti-
tucions il·legals i il·legítimes? Hem de legiti-
mar aquell estat dictatorial fent que un estat 
democràtic n’assumeixi les responsabilitats? 
L’Estat, el Govern, el Congrés el que han de fer, 
definitivament, és declarar nul·les, per llei, 
totes les condemnes dictades per uns òrgans, 
una legislació i un estat fraudulents i bastards, 
i reparar-ne els danys humans i materials cau-
sats. És el que pretén la proposta de Llei de 
Memòria Democràtica. Més; ¿el president la 
de la Generalitat com a institució primera de 
Catalunya ha d’actuar amb mirada egocèntrica 
no esmentant tots els altres espanyols que van 
viure la mateixa crueltat del mateix enemic en 
les mateixes guerra i dictadura? Així ens farem 
comprendre i estimar els catalans? ¿Costa gai-
re dir que Catalunya i Espanya necessiten po-
sar la memòria, la veritat i l’homenatge en totes 
les persones mortes, ferides, empresonades, 
exiliades i en tots els familiars per les barbà-
ries inhumanes de totes les dictadures? Trist!

Per compartir
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Descomptes fins al 30%, perquè et 
cuidis de forma natural!

Molts ens pregunteu què és, per a què ser-

veixen els i quins beneficis tenen els Omega 3. 

L'Omega 3 és un tipus de greix poliinsaturat 

considerat àcid gras essencial, ja que el cos no 

pot produir-ho per si sol. Són necessaris per 

al bon funcionament del nostre organisme. Els 

beneficis de prendre complements dietètics 

d’Omega 3 és que reforcen el nostre sistema im-

munitari per enfrentar-nos als virus i malalties. 

Els Omega 3 de qualitat ens ajuden també a re-

duir el colesterol dolent o LDL i tenen també un 

efecte antiinflamatori. Prendre algun suplement 

d'Omega 3 prevé malalties com l'aterosclerosi, 

trombosi i reforça la memòria i la concentració.

Els Omega 3 ajuden a aprimar? Els àcids 

Grassos Omega 3 redueixen la producció de la 

leptina, el que, segons alguns estudis de la Uni-

versitat de Wisconsin, accelera el metabolisme 

i afavoreix que cremem més greix i perdem pes 

més facilment.

Quins són els aliments més rics en Omega3? 

Les llavors de lli o chía, fruits secs, peix grassos 

(salmó, bacallà, sardines, caçó, anxoves, aren-

gada, verat o tonyina), alvocat, oli d'oliva i de 

llinosa.

Hem de prendre algun suplement d'Omega 3? 

Ja que l'Omega 3 és un tipus de greixos que no 

les produeix el nostre cos, si volem uns nivells 

adequats no sempre és suficient amb l'aporta-

ció de la nostra alimentació i hem de recórrer a 

algun complement natural per a aconseguir-ho.

Mas Omega Punto Rojo amb 180 perles 

d’Omega 3, amb alt contingut en EPA, DHA I 

DPA, ajuda a reforçar el sistema immunitari i és 

molt recomanable també per a superar estats 

de depressió i estrès com el que estem patint la 

majoria, per culpa del Covid 19 i endarrerir el 

nostre envelliment.

Aquesta setmana a la nostra botiga teniu des-

comptes fins al 30% en Mas Omega Punto Rojo 

de Mahen i en una selecció de bons productes 

naturals per perdre pes, per dormir millor, per 

l'ansietat, vitamines i preparats per reforçar el 

sistema immunitari dels nens, dels adults i 

d’altres més específiques per a la gent gran.

Te'ls perdràs??

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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BAIX VALLÈS. L'Ajuntament de 

Montmeló ha començat a prepa-

rar el dispositiu de seguretat amb 

Mossos d'Esquadra i Policia Local 

per evitar la concentració de per-

sones durant la tradicional nit de 

MotoGP, que acostuma a omplir el 

centre montmeloní de motocicle-

tes la nit del dissabte a diumenge, 

previ al dia de la cursa, el 27 de 

setembre. Ho ha explicat l'alcalde 

de Montmeló, Pere Rodríguez, que 

ha fet una crida a la prudència i el 

sentit comú en l'acte de presenta-

ció del Mundial de Superbike. 

Dispositiu de seguretat
"Hem començat a preparar el 

dispositiu de la nit de MotoGP, 

que com ja se sap és molt ce-

lebrada al municipi i ve molta 

gent. Aquest any no toca venir 

de públic al Circuit i tampoc 

toca venir a Montmeló", remar-

ca Pere Rodríguez, que comenta la 

necessitat de seguir lluitant con-

tra la pandèmia de la Covid-19: 

"No podem permetre ni afavo-

rir que hi hagi concentracions 

de persones de manera descon-

trolada com és la nit de Moto-

GP". Per aquest motiu, l'alcalde ha 

explicat que ja ho ha posat de ma-

nifest amb restaurants, bars, co-

merços i locals d'oci del municipi.

D'altra banda, l'alcalde mont-

meloní s'ha mostrat satisfet que 

per primer cop el Circuit aculli en 

una mateixa temporada quatre di-

ferents Campionats del Món amb 

Fórmula 1, Superbike, MotoGP i 

WorldRX. 

L'ALCALDE DE MONTMELÓ FA UNA CRIDA A LA PRUDÈNCIA

"Aquest any tampoc toca 
venir a Montmeló"

ESPORTS

Horaris de les cursesExperiència 5G a Catalunya amb el Circuit
Durant el cap de setmana es disputaran sis 

curses. Dissabte, a les 14 h serà el torn de World 

Superbike; a les 15.15 h, SSP; i a les 16.30 h, SSP 

300. Diumenge, a les 12.30 h, SSP; a les 13.40 h, 

SSP 300; i a les 15 h, World Superbike.

El projecte, pioner a Catalunya en un esdeveniment esportiu, consisteix en 

l’enviament durant tot el cap de setmana de senyal de vídeo amb tecnologia 

5G de dues càmeres ubicades al Circuit. Una d'elles serà articulada per 

un braç robotitzat que controlarà un expacient de l’Institut Guttman amb 

mobilitat reduïda severa, Armando Folgado. 

BAIX VALLÈS. Sense públic. Els 

Campionats del Món de Superbi-

ke, del 18 al 20 de setembre, i de 

MotoGP, del 25 al 27 de setembre, 

seran a porta tancada al Circuit 

de Barcelona-Catalunya. "Ja està 

decidit i això no ho mourem", 

advertia el recent nou director 

del traçat vallesà, Josep Lluís 

Santamaría, durant la presenta-

ció dilluns de la prova catalana 

de Superbike, que s'estrenarà a 

Montmeló amb el nom Acerbis Ca-

talunya Round. 

Ja a l'agost va tenir lloc el Mun-

dial de Fórmula 1 a porta tancada, 

i passarà el mateix amb Superbi-

ke i MotoGP. "Tot això respon a 

jl.r.b.

MOTOR EL CIRCUIT ACULL DOS CAMPIONATS DEL MÓN DE LES DUES RODES EN DUES SETMANES

un tema sanitari, no econòmic", 

admet Santamaria, que afegia que 

manté converses amb la Secreta-

ria General de l'Esport de Cata-

lunya i el departament de Salut 

de la Generalitat. "La teoria fins 

a finals de temporada és fer-

ho tot sense públic, si en algun 

moment es pot obrir el Circuit, 

seria amb el vistiplau de les au-

toritats". 

Superbike, tres categories
El World Superbike s'estrenarà 

al Circuit de Catalunya amb les 

seves tres categories, el World Su-

perbike, SSP i SSP 300. En total, sis 

curses –es podran veure per Es-

Els Mundials de Superbike 
i MotoGP, sense públic

port3– entre dissabte i diumenge, 

tres per jornada. La categoria rei-

na és World Superbike, que lidera 

l'actual campió del Món Jonathan 

Rea, de l'equip granollerí Kawasa-

ki Racing Team, amb 243 punts i 

seguit d'Scott Reading, de Ducati, 

amb 207; i Toprak Razgatlioglu, 

de Yamaha, amb 147. "Estem a 

casa, casa. Som una empresa de 

Granollers i ens fa molta il·lu-

sió competir", explica un dels 

responsables del Kawasaki Ra-

cing Team, Biel Roda, que explica 

que "l'objectiu és guanyar, la di-

ferència en aquestes motos les 

marca el pilot i als pilots nos-

tres els hi va encantar".  jl.r.b.

PRESENTACIÓ Dilluns es va presentar el Mundial de Superbike a Catalunya a la recta del Circuit
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MOLLET. El DM Group Mollet arriba 
al primer partit oficial de la tem-
porada invicte després de guanyar 

BÀSQUET EL DUEL ES DISPUTARÀ A PORTA TANCADA

El DM Group, preparat per 
començar la Lliga Catalana

ajuntament montornès

AMB LA COPA Núria i Jordi Linares al podi del català a Sitges 

MONTORNÈS. Els germans Núria 
i Jordi Linares, del Club d'Escacs 
Montornès, van pujar la setmana 
passada al podi del Campionat de 
Catalunya sub-18, que va organit-
zar la Federació Catalana d'Escacs 
a Sitges. Núria, de sis anys, va ser 
la millor noia del campionat català 
i per primer cop l'entitat montor-
nesenca va asoslir el títol català de 
la categoria sub-8. 

Pel que fa a Jordi Linares, que va 
ser quart al Campionat d'Espanya 

ESCACS  ELS GERMANS, DEL CE MONTORNÈS, DESPUNTEN 

Núria i Jordi Linares, al podi 
del català sub-8 a Sitges

al juliol, va quedar al tercer lloc de 
la classificació general del català 
sub-8 amb 6 punts, de 8 possibles. 
El segon lloc se li va quedar a mig 
punt i el primer lloc, a dos.  

L'esdeveniment havia de tenir 
lloc per Setmana Santa, però l'es-
tat d'alarma va fer que es pospo-
sés fins després de l'estiu. La vic-
tòria de Núria Linares suposa un 
triomf inèdit per al club, a l'haver 
estat el primer cop que els més 
petits aconsegueixen el sub-8. 

MONTORNÈS. El CD Montornés 
Norte va sumar el cap de setmana 
la primera victòria de la pretem-
porada contra la Batllòria, per 0 
a 2, amb gols de Juan Pérez i Na-
txo Abad. Aquest cap de setmana 
l'equip d'Ángel Cobo disputarà 
dos amistosos més a domicili: dis-
sabte visitarà el Júnior, de Sant 
Cugat, i diumenge, el Pajaril, de 
Ripollet.

FUTBOL

Montornés Norte 
contra el Pajaril i 
el Júnior

l'únic duel amistós contra el CB 
Ripollet, per 89 a 65. Els de Josep 
Maria Marsà rebran diumenge el 
Barberà, en la primera jornada de 
la lligueta de grups de la Lliga Na-
cional Catalana d'EBA. El segon i 
últim duel tindrà lloc a la pista del 
Granollers el 3 d'octubre. L'equip 
que ocupi el primer lloc de la lli-
gueta, passarà a la Final a Vuit. 

CB MOLLET – BARBERÀ
Diumenge, 20  12 h Mollet

L'AE Montornès 
inicia entrenaments
MONTORNÈS. L'AE Montornès va 
començar la setmana passada els 
entrenaments de la pretempo-
rada. El conjunt de Daniel Gijón 
només preveu disputar un únic 
partit amistós, que va tenir lloc 
ahir dijous a l'hora del tancament 
d'aquesta edició contra el FS Barri 
Can Calet, de  Sant Fost.

FUTBOL SALA
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arxiu

FELIU TURA

MOLLET. Nou capítol en la batalla 
entre el CF Mollet UE i la plata-
forma Salvem el CF Mollet, crítica 
amb la gestió del president Jordi 
Candela. A principis de setembre, 
el club va decidir sancionar indefi-
nidament Feliu Tura, expresident 
del club abans de Candela i mem-
bre de Salvem el CF Mollet, amb 
la retirada del seu carnet de soci 
i amb la prohibició d'accedir a la 
instal·lació del Camp Municipal 
del Germans Gonzalvo. 

La sanció arriba pels informes 
que ha efectuat el Comitè de Dis-
ciplina del club, que va ser creat 
l'any 2018 i està emmarcat dins 
el reglament intern del club. En 
els darrers mesos, aquest comitè 
ha recopilat missatges a les xarxes 
socials i declaracions als mitjans 
de comunicació, que segons el 
document presentat, "ha descon-

siderat els membres del club, 

afectant la seva imatge, així 

com l'exposició de falsedats". 
"Ell sap quines són les normes i 

ha dit falsedats molt greus, que 

a més, vénen d'una persona que 

ha estat el president del club i 

això agreuja la situació", admet 
un dels directius del club, Xavi Ri-
bas. 

Per la seva banda, Feliu Tura 
va presentar tres al·legacions al 
comitè per impedir la seva san-
ció. L'expresident va presentar en 
la seva defensa l'article 20 de la 
Constitució Espanyola i el 19 de la 
Declaració dels Drets Humans so-
bre la llibertat d'opinió i una imat-
ge contra la llibertat d'expressió i 
Stop Fascisme. "Només vull que 

la directiva escolti el soci, vull 

que hagi una entesa entre to-

tes les parts implicades", admet 

FUTBOL  EL MOLLETÀ FORMA PART DE SALVEM EL CF MOLLET

El CF Mollet UE sanciona
l'expresident Feliu Tura 
sense carnet i accés al camp

Tura, membre de la plataforma 
Salvem El Mollet.

El club també ha sancionat 
altres dos membres de la plata-
forma Salvem El CF Mollet, José 
Gómez Reina, el seu impulsor i ex-
vicepresident del club, durant tres 
anys, i Toni Cisneros, a qui impe-
deix indefinidament fer-se soci i 
accedir al camp.  

Recollida de signatures
D'altra banda, la plataforma Sal-
vem el CF Mollet ha iniciat fa unes 
setmanes la recollida de signa-
tures entre els socis del club per 
forçar la directiva a fer públics 
els comptes econòmics. Segons 
informa la plataforma, ja hi ha un 
grup de socis que han signat. Per 
aquest mateix motiu, la platafor-
ma va denunciar la junta del club 
per una presumpta malversació 
de fons.  jl.r.b

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.

MOLLET / PARETS. Els molletans 
Carmen Sánchez, del València 
Esports, i Álex Sánchez, del Fem 
Camí Mislata, van fregar el podi al 
Campionat d'Espanya d'atletisme, 
que va tenir lloc el cap de setmana 
a Madrid. Carmen va ser quarta 
en els 400 metres llisos i Álex, en 
llançament de javelina. 

La velocista molletana arribava 
a l'estatal amb dues medalles es-
tatals penjades del campionat de 
clubs -una plata als 400 metres lli-
sos i una d'or al relleu-. Tot i això, i 
a banda de ser la millor en la semi-
final, en la final va quedar quarta 
amb un registre de 54,48 segons, 
impedint per un sospir ser terce-
ra, que va aconseguir Elena Mo-
reno amb la seva millor marca de 
la temporada, 54,38 segons, o el 
segon lloc, de Carmen Aviles, amb 
53,32 segons. L'or va ser per An-
drea Jiménez, amb 53,64 segons. 

Pel que fa a Álex Sánhez, va ser 
quart amb un registre de 68,69 
metres, quedant-se a un metre 
de la millor marca de la tempo-
rada del bronze de Pablo Bugallo 
(69,56 metres). El podi es va com-
pletar amb el segon lloc de Nicolas 
Quijera, amb 79,80 metres, i el pri-

ATLETISME  LA PARETANA INGRID ANDRÉS, 9a CLASSIFICADA

Carmen i Álex Sánchez, 
freguen el podi a l'estatal 

mer lloc d'Odei Jainaga, de 83,51 
metres. 

A l'estatal també va participar 
la paretana Ingrid Andrés, del FC 
Barcelona, que va assolir la nove-
na millor marca dels 100 metres 
llisos amb 12,12 segons.

D'altra banda, els molletans 
Carmen i Álex Sánchez han estat 
convocats amb la selecció catala-
na absoluta per competir a l'esta-
tal de federacions a Ciudad Real. 

arxiu

ÁLEX SÁNCHEZ

Les lligues CEVO, al novembre
BAIX VALLÈS. El Consell Espor-
tiu del Vallès Oriental (CEVO) ha 
obert el període d'inscripcions 
de les lligues comarcals del curs 
2020-2021. L'ens esportiu co-
marcal preveu la realització de les 
modalitats esportives, de futbol 
sala, futbol-7, bàsquet, voleibol i 
handbol, excepte el cros per mo-

tius de seguretat per la Covid-19. 
Ara per ara, tampoc s'han obert 
les opcions de bàdminton, pati-
natge artístic, escacs, gimnàstica, 
korfbal i judo.  

L'activitat esportiva del CEVO 
es preveu reactivar el 7 de no-
vembre amb un protocol sanitari 
als partits.  

POLIESPORTIU  JA ESTÀ OBERT EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS



dv, 18 setembre 2020 19

Ana 

María

SEIS MESES

Ya han pasado seis meses de la declaración del estado 

de alarma. Seis meses de cambios importantes de nues-

tra sociedad y del mundo y de la forma de convivir con 

familiares, amigos, forma de trabajo y el prisma con el 

que se ve y vive la vida. Para muchos escepticismo pero 

no deja de ser una realidad que va reescribir la historia 

de este siglo.

Pero al mismo tiempo detrás del cambio social ves luz 

detrás de la nueva manera de sonreir sin ver los labios, y 

es  a través de las miradas. Los ojos hablan, comunican... 

solo hay que fijarse, entender, saber leerlos y ver que 

transparencia hay en ellos y como se vislumbran risas, 

sueños , anhelos, esperanza y tristeza. Los ojos son la 

puerta del alma. 

Meditar sobre los pequeños actos diarios que se acon-

tecen en mi trabajo hace que se vea un poco de luz al fi-

nal de largo camino que nos queda por recorrer. Y uno de 

ellos me sucedió hace unos días cuando una comercial 

de laboratorios Urano, llamada Marisa, pasó  a visitarme 

y me hizo un obsequio que no tiene precio y me devolvió 

a mi niñez cuando iba de la mano de mi padre al kios-

co a comprar mi tebeo de Mortadelo y Filemon. Nuestro 

querido Francisco Ibáñez, el gran maestro del comic y 

del humor quiso dar las gracias de una forma increíble 

“creando una gran obra conmemorativa reconociendo la 

labor de los veterinarios por nuestra dedicación durante 

los días más duros de la pandemia y como mensaje de 

optimismo para afrontar los difíciles tiempos que nos 

esperan”. Francisco Ibañez ya jubilado ha dedicado una 

edición muy limitada de una viñeta que sin duda me ha 

dejado sin aliento, con esperanza y que la sonrisa ante 

las adversidades no se debe perder ya que esta es la 

que mueve la energía del cuerpo, de las ganas de seguir 

luchando por vosotros y por vuestras mascotas. Según 

una gran frase de Louis Pasteur “la medicina cura al 

hombre, la medicina veterinaria cura a la humanidad”. 

De ahí que el nuevo concepto de medicina intenta que 

sea ONE HEALTH, que significa “un mundo, una salud” ya 

que la salud de los animales y de las personas está ínti-

mamente ligada. Que médicos, veterinarios velamos por 

el cuidado de las personas, animales y medio ambiente.

Este escrito va dedicado a toda la sociedad que se es-

fuerza por seguir adelante en tiempos difíciles, a todos 

los que habéis sufrido pérdidas de seres queridos, que 

habéis estado enfermos, a los que vuestro trabajo se ha 

visto afectado, sanitarios, y los que están detrás en el si-

lencio luchando por un mundo mejor y la importancia de  

colaboración íntima entre médicos y veterinarios  que 

debe ir siempre de la mano.

Desde Anavets hacemos un llamamiento al no maltrato 

y al no abandono.
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Aquest cap de setmana se celebra-

rà la festa major de Montornès, 

que tirarà endavant malgrat el 

coronavirus, però amb el conven-

ciment que cal seguir programant 

esdeveniments i que la cultura és 

segura, després que el programa 

Montornès obert per vacances hagi 

anat "genial". Així ho assegura 

la regidora de Cultura, Mercedes 

Jiménez, qui apunta que el pro-

grama cultural d'estiu "ha tingut 
molt bona acceptació per part 
de la ciutadania".

Jiménez explica que l'organitza-

ció de la gresca ha anat "de la mà 
del departament de Salut, que 
és qui ens pauta fins a on podem 
arribar", i assenyala que les me-

sures a prendre en totes les activi-

tats són les ja conegudes per tots: 

"distància, mascareta i gel".

Pel que fa a les crítiques que 

també apareixen pel fet d'aplegar 

gent tot i la pandèmia, la regidora 

reivindica que "la cultura és una 
part de la nostra vida quotidia-
na i no l'hem de deixar de banda, 
sinó que hi hem d'afegir el nos-
tre granet de sorra". També re-

calca que "d'aquestes activitats 
hi viu molta gent, que també han 
de treballar, que han de viure".

Malgrat tot, l'Ajuntament va 

pensar a canviar el nom de l'esde-

veniment i que s'anomenés Cap de 

setmana cultural, però la resposta 

de les entitats va ser: "No! És una 
festa major diferent, però és fes-
ta major".

400 persones als concerts
En la línia dels esdeveniments de 

l'estiu, el consistori montornesenc 

ha "prioritzat espais tancats". 

En aquest sentit, després d'analit-

zar "de quins espais disposàvem 
dins del poble on poguéssim 
encabir més gent i que fossin 
segurs", s'ha optat com a localit-

zacions pel pati de l'escola Palau 

d'Ametlla, el Sorralet, Can Xerra-

can i el pàrquing de Les Vernedes.

Aquest darrer espai acollirà, 

com així ha estat els darrers anys, 

els concerts de la festa. Enguany, 

però, es tancarà tota l'àrea, una de-

cisió que ja s'havia pres abans de 

l'esclat de la Covid-19. "En acabar 
la festa sempre fem una reunió 

de valoració i l'any passat vam 
decidir que estaria bé fer un 
tancament de la zona perquè fos 
més segura", assevera la regidora.

El pàrquing de Les Vernedes 

serà la localització amb un major 

aforament, d'unes 400 persones 

per als concerts i d'unes 300 per 

a les actuacions adreçades als in-

fants. En tots casos, són les xifres 

que l'enginyer municipal ha valo-

rat comptant que tots els especta-

dors hi han de ser asseguts a les 

cadires i mantenint la distància 

entre els seients.    sergio carrillo

TRADICIONAL  L'AJUNTAMENT MONTORNESENC REIVINDICA LA IMPORTÀNCIA DE SEGUIR PROGRAMANT ESDEVENIMENTS SEGUINT LES MESURES DE SEGURETAT

Mercedes Jiménez, regidora de Cultura: "De 
les activitats de la festa hi viu molta gent"

aj. montornès

Sense cremada de l'Ajuntament

Malgrat que hi hagi festa major, no totes les activitats habituals hi tindran 
cabuda. Una de les activitats que no es podrà gaudir serà la cremada de 
l'Ajuntament, que es fa els divendres a la nit després del pregó. "És una 
de les activitats més demandades, però no podem fer aquesta crida de 
gent, per seguretat", diu la regidora de Cultura, Mercedes Jiménez. Una 
altra activitat "que també és molt nombrosa i molt estimada pel poble" 
i que tampoc es podrà realitzar és la batalla dels gegants. "Normalment 
hi encabim molta gent, però la plaça és molt petita, i enguany només 
hi podrien entrar molt poques persones i no seria just per a la resta de 
ciutadans", assegura la regidora.

Totes les activitats presencials requerei-

xen reserva d’entrada a entrades.montor-

nes.cat, tot i ser gratuïtes. A més, la majoria 

funcionen amb seients assignats. D'altra 

banda, només hi haurà servei de barra al 

pàrquing de Les Vernedes als concerts de 

Valira, Roba Estesa i Joan Mirock, i al xou 

Calladitas estáis más guapas.

ACTES PRESENCIALS 
RESERVANT ENTRADES

Mandarina, llimona i 
alfàbrega en les quartes 
postres de la festa major
Dimecres es van presentar les 

postres de la festa major de Montor-

nès a la pastisseria Viñallonga. Es 

tracta de la quarta edició d'aquesta 

iniciativa organitzada per la Penya 

Pere Anton. Les postres es podran 

comprar a la pastisseria montor-

nesenca durant els pròxims dos o 

tres mesos.

El pastisser Jaume Viñallonga va 

explicar que les postres d'enguany 

mantenen la tendència d'altres anys 

en el fet que són "baixes en greixos 
i en sucres". Es tracta, d'una banda, 

d'un pastisset amb una base de cre-

ma d’ametlla, que inclou compota 

de mandarina i una ganache mun-

tada de llimona i alfàbrega, amb un 

toc cruixent d’avellanes. A més, per 

segon any consecutiu, el pastisser 

ha reinterpretat les postres en for-

ma de croissant.

Viñallonga va assenyalar que el 

va sorprendre el sabor de la seva 

nova creació: "Normalment quan 
fem postres tenim una idea al cap 
de com quedarà, però no pensa-
va que fos tan sorprenent. L'alfà-
brega en infusió i repòs potenci-
en el gust i no esperava que fos 

GASTRONOMIA  JA ES PODEN PROVAR A LA PASTISSERIA MONTORNESENCA AQUESTES POSTRES QUE TORNEN A SER "BAIXES EN GREIXOS I EN SUCRES"

PRESENTACIÓ  Carlos Borrego, José A. Montero i Jaume Viñallonga

s.c.

tan suau i tan bo".

El pastisser també hi va afegir, 

pel que fa a la seva participació en la 

festa major: "Ens sentim molt con-
tents sempre que ens ve aquesta 
proposta i tenim ganes de conti-
nuar-hi".

Per la seva banda, el president de 

la Penya Pere Anton, Carlos Borre-

go, va assegurar que des de la co-

lla estan satisfets "per repetir les 
postres un altre any" i va valorar 

que en el context actual, "després 
d'uns mesos complicats per la 

Covid", aquesta iniciativa és "un 
suport al comerç local, en aquest 
cas a la pastisseria Viñallonga". 

Sobre el pastisser, també va asseve-

rar que "sempre fa unes postres 
magnífiques".

Per últim, l'alcalde, José A. Mon-

tero, va cloure apuntant que "és 
important que els veïns identifi-
quin les postres com un element 
important de la festa major, que 
n'estiguin a l'espera i que hi vin-
guin aquests dies a provar-les".

Dissabte, concurs de truita 
També pel que fa a gastronomia i 

als Pere Anton, la penya organitza-

rà dissabte a les 11 h el Tortillantón 

–concurs de truita– al pati de la Lira. 

L'esdeveniment comptarà amb 

l’acompanyament musical del duet 

Cordes del Sud, que marida música 

clàssica i temes actuals.    s.c.

“Festa Major de Montornès del Vallès”
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Vine a tastar les nostres postres 

de Festa Major!

MÚSICA  TAMBÉ HI ACTUARÀ LA CANTAUTORA MONTORNESENCA ARIANA ZAR, JOAN MIROCK I L'ORQUESTRA MARAVELLA

ariana zar

ARIANA ZAR  La cantautora montornesenca presentarà el seu primer EP

joan mirock

JOAN MIROCK De l'escola Joan Miró de Barcelona als escenaris de Catalunya

ESPORTS

Campionat 

d’escacs en línia

i open de tennis

En una festa major tampoc mai hi 

fallen les activitats i competicions 

esportives. Enguany, el Club Es-

cacs Montornès ha organitzat un 

campionat d'escacs en línia que 

tindrà lloc diumenge a partir de 

les 12 h. Es farà mitjançant la pla-

taforma Lichess i hi haurà dues 

categories: sènior i sub12. Per ins-

criure's cal trucar al 695 78 93 72.

D'altra banda, El Club Tennis 

Montornès ha muntat el tradicio-

nal open de tennis de festa major 

a les pistes municipals de Les Ver-

nedes. La competició va arrencar 

el dia 7 i clourà dissabte amb les 

finals de dobles i d'individuals 

a les 9 h. A les 12 h tindrà lloc el 

lliurament de premis de totes les 

categories (benjamí, aleví, infantil, 

cadet i sènior). 

EXPOSICIÓ

En marxa la

mostra artística 

'Teixint Solidaritat'

Dijous es va inaugurar l'exposició 

artística Teixint solidaritat, que es 

podrà visitar fins diumenge a Can 

Saurina. Es tracta d'una mostra 

d’art càrrec de #CuidemnosMon-

tornès, en què es reflecteixen "les 

vivències, les emocions i la co-

operació d’aquells moments en 

què les màquines de cosir, els  

fils i les impressores 3D dibuixa-

ven esperances". Les mascaretes, 

amb dissenys exclusius, es podran 

adquirir fent un donatiu volunta-

ri que es destinarà íntegrament a 

l’entitat Globus pels Valents, que 

dona suport a les famílies amb in-

fants amb càncer.  

“Festa Major de Montornès del Vallès”

La festa major de Montornès por-

tarà enguany tres nits musicals, 

la primera de les quals estarà 

protagonitzada per Valira, aquest 

divendres a les 23 h. Del recés del 

reconegut grup valencià La Raíz 

en van brotar altres projectes po-

tents, com el del guitarrista Juan 

Zanza, qui ha decidit llençar-se al 

panorama musical com a vocalista 

de Valira. Ho fa acompanyat, entre 

d'altres, del també membre de La 

Raíz Pipe Torres a la bateria. Tot 

plegats presenten a Montornès els 

temes del seu primer àlbum, Ecos 

de aventura.

Prèviament, de 21.30 h a 23 h, hi 

haurà una sessió chill-out a càrrec 

d'El Wateke Group, tot plegat al 

pàrquing de Les Vernedes.

Ariana Zar i Roba Estesa dissabte
Dissabte serà el torn de l'actuació 

de quilòmetre zero. La cantautora 

montornesenca Ariana Zar pre-

sentarà en primícia el seu primer 

EP, del qual ja ha publicat tres 

singles: Tus margaritas, Pájaros i 

7 Metros. Serà al pati de Can Xer-

racan a partir de les 20 h.

A la nit, a les 23 h, i novament al 

pàrquing de Les Vernedes, està 

previst el concert de Roba Estesa. 

Aquest grup de música en català 

que s’autoclassifica dins del gènere 

del folkcalentó proposa noves di-

nàmiques per gaudir de l’oci i de la 

música des de la visibilització i l’em-

poderament de les dones. DJ Alain 

& Rubén amenitzaran l'espera amb 

una sessió chill-out a les 21.30 h.

Joan Mirock i la Maravella
Per cloure l'apartat musical, diu-

menge hi haurà les actuacions de 

Joan Mirock i de l'Orquestra Ma-

ravella. Els primers, vuit músics 

de bandes amb gran trajectòria i 

reconeixement que coincideixen a 

l’escenari després de fer-ho a l’es-

cola on porten cada dia els seus 

fills. El concert serà al pàrquing de 

Les Vernedes (18 h) i faran sonar 

els temes més clàssics i coneguts 

del rock mundial en català. Els se-

gons, uns mítics de tota festa ma-

jor, portaran una doble sessió a la 

Carpa Polivalent El Sorralet a les 

19 h i a les 22.30 h. 

valira

VALIRA  Juan Zanza (guitarrista de la Raíz) al mig, amb la resta de membres

Valira i Roba Estesa, caps del 

cartell musical de Montornès
roba estesa

ROBA ESTESA  El 'folkcalentó' de l'octet musical feminista arriba a Montornès
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Humor i màgia com a colofó
MONÒLEGS  CINC ESPECTACLES PENSATS PER RIURE A LA PROGRAMACIÓ DE DIUMENGE I DILLUNS

CALLADITAS ESTÁIS MÁS GUAPAS  Humor feminista i reivindicatiu a Les Vernedes

mpc management

BIG VAN CIÈNCIA  Un xou teatral pensat per riure i per aprendre ciència

b.v.c.

Els monòlegs tornaran a ser pro-

tagonistes de la festa major, com 

també ho serà la màgia, amb cinc 

actuacions que es repartiran entre 

diumenge i dilluns.

La primera actuació serà diu-

menge a les 18 h organitzada per la 

Penya Pere Anton al Pati de la Lira 

amb els monòlegs grocs a càrrec 

de la Maga. Tot seguit, les persones 

més llamineres competiran en una 

nova edició del concurs de flams.

Al vespre arribarà el torn del 

jove Mag Marín, qui ja ha guanyat 

nombrosos premis de màgia i és 

popularment conegut per ser el 

guanyador del programa Pura Ma-

gia de Televisió Espanyola. El seu 

espectacle, que combina la seva 

faceta de mag amb la d'humorista, 

es podrà gaudir al Pati de Can Xer-

racan a partir de les 20 h.

La darrera actuació de diumenge 

serà la nit de comèdia amb Calladi-

tas estáis más guapas show al pàr-

quing de Les Vernedes (23 h) i adre-

çat a un públic adult. Sil de Castro i 

Jessika Rojano presenten aquest 

exitós i polifacètic espectacle escrit, 

dirigit i interpretat per cinc còmi-

ques. Es tracta d'un xou "dedicat a 

aquelles persones sense comple-

xes que siguin capaces d'escoltar 

veritats fora de convencionalis-

mes en un to d'humor reivindica-

tiu i feminista".

Santi Rodríguez i Big Van Ciència
Dilluns al vespre tornaran els es-

pectacles d'humor. Santi Rodrí-

guez –qui feia el paper del frutero 

de 7 Vidas– interpretarà a les 19 h 

al Sorralet el monòleg Como en casa 

de uno... en ningún sitio. Una hora 

després al pati de Can Xerracan Big 

Van Ciència farà el seu xou teatral 

ple de la ciència més destacada i de 

l'humor més intel·ligent. Serà un es-

pectacle per riure i per aprendre.  

Pregó a càrrec de la xarxa 
de voluntaris 'Cuidem-nos'

Una de les primeres activitats de 

la festa major serà el pregó, que 

el protagonitzaran divendres a 

les 20.30 h membres de la xarxa 

de voluntariat Cuidem-nos, crea-

da durant la pandèmia per cobrir 

les necessitats sorgides arran de 

l'emergència sanitària.

El pati de la nova Escola Palau 

d'Ametlla substituirà els jardins 

de l'Ajuntament en la celebració 

del pregó de la Festa Major, l'acte 

que cada any dona el tret de sorti-

da a les festes de manera oficial. En 

l'acte també hi participaran les en-

titats locals Ball de Diables i Drac 

de Montornès i la Colla de Gegan-

ters de Montornès del Vallès amb 

la plantada de figures i elements 

de la cultura popular i tradicional. 

Els Diables, a més, faran un petit 

castell de focs.

Tot l'acte estarà amenitzat, com 

també ha passat en els darrers 

anys, pel grup de música i d'ani-

mació Xarop de Canya.  

POPULAR  SERÀ DIVENDRES A L'ESCOLA PALAU D'AMETLLA

TEIXINT MASCARETS  Imatge d'alguns membres de la xarxa 'Cuidem-nos'

aj. montornès

ENGALANAR ELS BALCONS DEL MUNICIPI
n La Penya Pere Anton amb la col·laboració de la Unió de Botiguers de Montornès 

han organitzat un concurs d'aparadors i un concurs de balcons i finestres de 

festa major, per convidar comerços i veïns a engalanar el municipi durant els dies 

de festa. També per lluir gresca estiuenca, l'Associació Fotogràfica Montornès 

convida els ciutadans a penjar les fotos de la festa a Instagram amb l'etiqueta 

#AFM_photocall_FM2020. Altres activitats que també s'han programat són: la 

Moguda Panda, dissabte a les 10.30 h al pati de l'escola Palau d'Ametlla, en què 

l'Esplai Panda proposarà activitats per a tota la família; diumenge a les 13 h es 

podrà reviure al canal de YouTube dels Gegants de Montornès la 30a Dansa de la 

Batalla de Gegants; dilluns al matí, d'11 h a 14 h, l'Ajuntament organitzarà al Palau 

d'Ametlla L'Animalada, per gaudir amb jocs reciclats amb formes d'animals; també 

dilluns al matí, però a les 12 h i al parc dels Castanyers, tindrà lloc una audició de 

sardanes amb la Cobla Premià; i tot plegat clourà a les 22 h amb el gran castell de 

focs d'artifici. Dimarts, però, serà el moment de donar sang al Casal de Cultura.

“Festa Major de Montornès del Vallès”

Entre les propostes, el monòleg del televisiu 

Santi Rodríguez, el 'frutero' de '7 Vidas'

dissabte 19

diumenge 20

divendres 18

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

Molts núvols ja des de pri-

mera hora que acabaran  

donant-nos alguns ruixats 

dispersos a qualsevol hora 

del dia.

Ruixats a primera hora, 

per deixar pas a un dia 

variable, amb més claria-

nes i temperatures sem-

blants.

Potser algun núvol per fer 

bonic al matí, però ambi-

ent assolellat en general, 

i aparició de núvols alts 

i prims a la tarda, sense 

més conseqüències. 

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 10 28ºC 17ºC 22ºC - 21 km/h SE

DIVENDRES, 11 30ºC 18ºC 26ºC 0,1 29 km/h SE

DISSABTE, 12 31ºC 18ºC 27ºC - 26 km/h SE

DIUMENGE, 13 31ºC 18ºC 28ºC - 23 km/h SE

DILLUNS, 14 30ºC 17ºC 27ºC - 26 km/h SE

DIMARTS, 15 29ºC 18ºC 27ºC - 23 km/h SE

DIMECRES, 16 30ºC 19ºC 27ºC - 19 km/h SSW

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



dv, 18 setembre 2020 23

Ullera infantil 
amb lents 

antirreflectants 
des de només 

59€

Avinguda Jaume I, 54 · 08100 Mollet del Vallès · T. 93 593 08 34

Promo vàlida fins els 12 anys.
Consultar condicions.

Gaudiu d’una 

Festa Major 

diferent. 

Cuidem-nos.
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