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El comitè de l'Hospital denuncia manca 
de personal i reclama millores laborals
Diuen que el dèficit de recursos humans existeix a tots 

els col·lectius i que el 27% d'empleats està a temps parcial

Els sindicats creuen que les actuals condicions 

"poc flexibles" provoquen la fuga de professionals

MOLLET DEL VALLÈS. Incorporació 

de més personal i millores en les 

condicions laborals per poder 

donar un millor servei al pacient. 

Aquestes són les dues principals 

reclamacions a la direcció que fa 

el comitè d'empresa de la Funda-

ció Sanitària Mollet (FSM), que di-

marts oferia una roda de premsa 

per exposar les seves demandes. 

Els cinc sindicats representats al 

comitè –CCOO, Metges de Cata-

lunya, USOC, CATAC-CTS/IAC i el 

Sindicat Sanitaris de Catalunya (SSC)– coincideixen en afirmar 
que la situació a l'Hospital és "crí-

tica" pel que fa a la manca de re-cursos humans, un dèficit que es 
donaria a la majoria de col·lectius 

professionals. "El problema de 

manca de personal a l'Hospital 

de Mollet és històric i les man-

cances no són només en el pro-

fessional sanitari com metges i 

infermeres sinó també en per-

sonal no assistencial com auxi-

liars, tècnics, mossos de magat-

zem... uns col·lectius que estan 

poc reconeguts", explicava Mer-

cè Martínez, delegada de l'SCC.

Manca d'infermeres i metges
El col·lectiu infermer és un dels que pateix un dèficit més alt, però no 
només a l'Hospital de Mollet, sinó 

a tot el territori. "Moltes deixen la 

professió o marxen a l'estranger 

perquè aquí tenen unes condi-

cions laborals precàries, un ín-

dex molt alt d'eventualitat i sous 

molt baixos de 1.000 euros, per 

exemple, als centres sociosanita-

ris", assegurava Sílvia Casellas, in-

fermera i membre de CATAC-CTS/

IAC. Segons Casellas, a Catalunya 

es necessitarien 11.000 infermeres 

més per arribar a les ràtios reco-

manades i Espanya es troba en el 

lloc 61 del rànquing mundial pel 

que fa al nombre d'infermeres per 

pacients assignats. "Hi ha estudis 

que indiquen que a més inferme-

res més baixa la mortalitat", asse-

gurava Casellas. A l'Hospital, la ràtio 

aproximada és d'una infermera per 

cada 13 pacients "una ràtio molt 

per sobre de les recomanacions i 

sense tenir en compte la comple-

xitat dels pacients que, per exem-

ple, amb la Covid s'ha agreujat", 

deia Casellas.

Fuga de professionals
Pel que fa als metges i metgesses, 

el comitè considera que hi ha una 

manca de professionals en moltes 

de les especialitats mèdiques. Tot i 

que reconeixen un esforç per part 

de la direcció, el doctor Josep Ma-

ria Tricas, de Metges de Catalun-

ya, considera que les condicions 

laborals a la FSM provoquen "una 

fuga de professionals cap a al-

tres centres". Tricas posava com a 

exemple que en el darrer any entre 

25 i 30 infermeres del servei de se-

micrítics han marxat per "manca 

de flexibilitat" i que sis aneste-siòlegs en bloc, tres digestòlegs i tres pneumòlegs "han marxat per 

millorar les seves condicions la-

borals", afegia Tricas. 

El comitè reconeix que les condi-

cions salarials s'ajusten a conveni però lamenten que existeixin molts 
dels contractes a temps parcial. En 

concret, un 27% de les jornades a 

la Fundació ho són. També recla-

men que es reconeguin les hores 

que es fan fora de l'horari que "no 

s'estan cobrant". "Els professio-

nals fem més hores pel compro-

mís que tenim amb el pacient", 

assegurava Tricas, "si hi ha una 

complicació o s'allarga una in-

tervenció, el facultatiu o la in-

fermera es quedaran més hores 

però no se'ls hi reconeixen. No 

és una qüestió tant de diners 

com de dignitat", opinava. 

En aquest sentit, des del comitè 

apunten que se senten escoltats en les seves reclamacions però que no 
acaben de veure els resultats. "L'es-

forç de la institució és indispen-

sable per adaptar-se al mercat 

laboral actual, l'Hospital ha de 

ser atractiu perquè els professio-

nals no marxin", deia Tricas.

Resposta de la direcció
Des de la direcció de la FSM, per la 

seva part, consideren que s'estan 

fent esforços per revertir aquest 

problema de manca de personal. 

"Malgrat la necessitat global 

de professionals sanitaris i la 

dificultat actual a nivell sistè-

mic de país, en els últims mesos 

s’han incorporat a l’FSM noves 

dotacions i reforços de profes-

sionals d’infermeria, s’ha apro-

vat un pla de reforç infermer 

i, durant els últims anys, s’han 

incrementat el nombre de pro-

fessionals especialistes", diuen. 

La direcció també apunta que "es 

segueix i es seguirà treballant 

de la mà del CatSalut per seguir 

dotant al centre dels recursos 

humans necessaris que es van 

reivindicant des de fa anys", con-

clouen. i laura ortiz mateo

La manca de professionals

sanitaris sistèmica al país i

la Covid han agreujat la

situació, segons el comitè

l.o.m.

REPRESENTANTS SINDICALS Membres del comitè van oferir una roda de premsa dimarts per fer públiques les demandes



dv, 30 juliol 2021 3

EN PORTADA

Actuacions per 
guanyar places 
d'aparcament 
a l'Hospital 

El centre incorpora set residents 
de medicina i infermeria 

MOLLET DEL VALLÈS. El govern local 

està duent a terme actuacions a l'en-

torn de l'Hospital per augmentar el 

número de places d'aparcament a la zona. El projecte de modificació 
del trànsit comportarà actuar a la 

Ronda Pinetons des de la rotonda de l’Hospital fins al carrer Francesc 
Layret. En una primera fase s'ac-

tuarà en el tram entre la rotonda i el 

carrer Sabadell, que passarà a tenir un únic carril de circulació i s’ha-

bilitarà un espai d’aparcament en 

semibateria que incrementarà les 

places d'aparcament de cotxes. Les 

MOLLET. La Fundació Sanitària Mo-llet ha incorporat set nous resi-dents MIR i IIR que inicien la seva formació al centre baixvallesà. 
Concretament, el centre acull un resident MIR de l’especialitat de 
Cirurgia General i de l’Aparell Di-gestiu, un resident MIR de l’espe-

cialitat de Geriatria, tres residents de l’especialitat de Medicina Fami-
liar i Comunitària i dos residents de l’especialitat d’Infermeria Familiar 
i Comunitària. "Per a nosaltres i 

pels nostres professionals és un 

estímul poder acollir residents 

propis i col·laborar en la forma-

ció de metges de família", explica el Dr. Francisco Muñoz, cap d’estu-dis de la Fundació Sanitària Mollet.Aquesta serà la primera promoció 
de residents d’aquestes dues espe-

cialitats que es formarà a l’Hospital de Mollet després que el 2020  fos 
L'HOSPITAL DE GRANOLLERS REGISTRA 
MÉS INGRESSOS I MÉS GENT A L'UCI 
n Tot i que fa un parell de setmanes que el nivell de contagis va a la baixa, 
les xifres encara no són prou bones per garantir una millora de la situació 
hospitalària. En el cas de l'Hospital General de Granollers, el nombre d'ingressats 
continua en augment i se situa en xifres similars a les de la primera onada.
Segons les dades facilitades per la Fundació Hospital Asil de Granollers, 
dimecres el centre tenia 79 persones ingressades que havien donat positiu 
en una PCR, una catorzena més que fa una setmana, i set vegades més que a 
principis  de  mes.  Això ha fet que el centre hagi hagut d'anar destinant més 
espais a pacients Covid, que ara ja ocupen tots els llits de la 6a planta i la 
meitat de la 4a. La situació a l'UCI, col·lapsada des de fa dies, també empitjora.  
Dimecres hi havia 32 pacients, dels quals 28 hi eren per la Covid, tres més que 
la setmana anterior i gairebé el doble de fa 15 dies. Fa setmanes, doncs, que ha  
calgut habilitar nous llits de crítics més enllà dels 20 estructurals que té la Unitat 
de Cures Intensives. En el vessant més tràgic, aquesta setmana l'Hospital ha 
hagut lamentar una nova defunció d'un pacient Covid, amb la qual acumula 276 
morts des de l'inici de la pandèmia, el març de l'any passat.
D'altra banda, l'Hospital acumula  1.733  altes  de  pacients  Covid, de les quals 47 
s'han donat els darrers set dies. 

n Fa unes setmanes, la Fundació Sa-
nitària Mollet rebia l’acreditació de la 
Joint Commission Internacional, audi-
toria que valora ítems de qualitat i se-
guretat al pacient amb 1.200 indicadors 
analitzats per una empresa contracta-
da pel mateix Hospital. El comitè, tot i 
assegurar que se sent "satisfet" per 
aquest reconeixement, considera que 
no reflecteix els problemes que pateix 
el personal en el seu dia a dia per la 
falta de recursos humans "L'acredita-

ció s'ha aconseguit per un sobrees-

forç de la plantilla per aconseguir els 

objectius. La percepció dels profes-

sionals és que és injust que sembli 

que tot va bé", explicava Miguel Ángel 
Ruiz, president del comitè i membre de 
la USOC. Ruiz, a més, considerava que 
els recursos que s'han destinat a fer 
aquesta auditoria "es podrien haver 

destinat a altres prioritats".

UNA AUDITORIA 
QUE "NO REFLECTEIX 
LA REALITAT" 

fsm

ESTUDIANTS  Els nous residents amb professionals de l'Hospital

a.mir

OBRES  La primera fase a la ronda dels Pinetons ja ha començat

acreditat pel Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social com a 

Unitat Docent de Cirurgia General i 

de l’Aparell Digestiu i com a Unitat 

Docent multiprofessional de Geria-tria. Així mateix, l’FSM acollirà a 3 residents de l’especialitat de Me-dicina Familiar i Comunitària que 

realitzaran part de la seva forma-ció rotant per diferents serveis del 
centre sanitari com urgències, me-

dicina interna, nefrologia, geriatria 

o dermatologia, entre d’altres.En total són 9, set els residents de 
primer any (R1) que s’incorporen a l’hospital per dur a terme la seva formació especialitzada i dos els re-sidents de segon any (R2) que con-tinuen la formació. “Ser un hospi-

tal universitari en creixement és 

un benefici tant pels nostres pro-

fessionals com per a la ciutada-

nia i l'objectiu és seguir ampliant 

l’actual oferta de formació MIR 

i IIR a més especialitats”, explica el Dr. Joan Maria Ferrer, director de 
Qualitat, Docència i Recerca.

Per la seva part, des del comitè d'empresa de la fundació conside-ren que és una "satisfacció" que 

el centre pugui fer docència, però 

opinen que "aprofundeix" en el 

problema de la manca de recursos humans. "Qui fa la formació? Els 

facultatius i infermeres. I d'on 

treuen el temps?", es pregunten. 

i laura ortiz mateo

places seran de zona blava. També es guanyaran 20 places de motoci-cletes i 4 per a vehicles de persones 
amb mobilitat reduïda i es condicio-narà el vial intern d’accés a l’Hospi-tal. La previsió és que totes aques-

tes actuacions estiguin finalitzades a finals d’agost.
En una segona fase es construirà una rotonda per millorar l’accés dels vehicles d’emergències i de 

serveis de l’Hospital. i
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Zona blava gratuïta a l'agostEl molletà Frank Blanco fi txa per 8TV
L’Ajuntament de Mollet ha establert un període de 

gratuïtat dels espais de zona blava de la ciutat, que 

enguany serà del 10 al 24 d’agost, ambdós inclosos. 

A més, els nous adhesius de 15 i 30 minuts més es 

podran recollir a partir del 20 de setembre.

El comunicador molletà Frank Blanco ha �itxat per 8TV per 
presentar el nou espai que la televisió privada catalana oferirà 

diàriament en horari de sobretaula. Blanco, que es va iniciar a les ones de Ràdio Mollet, serà així competència de Zapeando, el programa que ell mateix va presentar durant sis anys a La Sexta.

SOCIETAT

Carrer Anselm Clavé, 3 
(davant dels jutjats) 
T. 93 593 10 00

Rambla Fiveller, 5 
(al costat de “la Caixa”) 

T. 609 418 292

MOLLET DEL VALLES

DIAMANTS

-40% dteTot unwww.flaviallobet.com

La ciutadania de Parets vota reservar 
el Tenes per a la fauna i la flora

PARETS.  La ciutadania de Parets ha 

apostat per recuperar i preservar el riu Tenes i el seu entorn com un paratge natural que protegeixi la 
flora i la fauna. Aquesta és la con-clusió extreta del procés partici-
patiu per definir el futur de l’espai 

fluvial, un procés que ha recollit 

més de 4.600 aportacions entre el 

5 de juny i el 2 de juliol.

La segona fase del procés n'ha 

estat la més decisiva, ja que ha 

consistit en la votació entre les 

tres propostes plantejades. En to-

MEDI AMBIENT   TOT I QUE EL GOVERN VA DIR QUE ELS DOS PROJECTES MÉS VOTATS EREN "COMPLEMENTARIS", ES COMPROMET A TIRAR ENDAVANT L'OPCIÓ GUANYADORA

MOLLET.  La CUP Mollet ha denunci-

at que 12 anys després de la inclu-

sió de Gallecs al Pla d'Espais d'In-terès Natural, encara no s'ha dotat 
aquest espai d'un Pla Director que ordeni i garanteixi la seva correcta 
gestió. Marc Compte, portaveu de la 

CUP Mollet, ha denunciat que "mal-

grat que la gestió del Consorci ha 

estat en general útil, l’organis-

me no compta amb les eines i 

recursos suficients per afrontar 

els reptes de futur que exigeix la 

preservació d’un espai natural 

amb tanta pressió urbanística i 

humana com és el de Gallecs".  

DENUNCIEN LA MANCA D'EINES PER ALS REPTES DE FUTUR

La CUP reclama el Pla 

Director per a Gallecs
HABITATGE  ELS DINERS SURTEN DE LA PARTIDA QUE HI HAVIA PER A LA TANCA DEL SOT D'EN BARRIQUES

PARETS.  El ple l'Ajuntament de 

Parets celebrat la setmana passa-da aprovava destinar 143.143,08 
euros a la compra d'habitatge. Es tracta d'una xifra que prové d'una 

antiga partida que anava dirigida a 

la construcció d'una tanca perime-tral al parc del Sot d'en Barriques. 
Aquesta partida va quedar sense 

destí després que la ciutadania de-

cidís mantenir el parc obert en un 

procés de participació ciutadana.

Aquesta mesura va en la línia 

del que marca el Pla d'Actuació de 

Mandat actual, en el qual el govern 

especifica: "Treballarem per a 

la construcció de pisos de pro-

tecció oficial i incrementarem 

el nombre de pisos destinats a 

l’habitatge assequible". No es 
contempla, de moment, el projecte 

per fer pisos de lloguer assequible 

a l'equipament municipal de Lluís 

Companys, a la ja antiga seu de la 

Policia Local i on encara hi ha la 

Ràdio Municipal RAP107.El mateix punt de la sessió ple-
nària també incloïa destinar una 

partida de 3.000 euros del Fons 

Català de Cooperació a la compra 

de respiradors i tot plegat es va 

aprovar amb els vots a favor del PSC (7), Ara Parets-ERC (4), Su-mem Esquerres a Parets (3) i Ciu-tadans (1) i amb una abstenció de 
Parets per la República-Junts per 

Catalunya.  

Parets destinarà 143.000
euros a la compra d'habitatges

silvia ferran / aj. parets

AL TENES  Realitzant una de les activitats que s'han dut a terme des del mes de juny

tal, s’han comptabilitzat 667 vots 

vàlids i el vot de la ciutadania s’ha 

dividit en dues propostes majo-ritàries: el 47,87% dels votants (319 vots) prefereix que el Tenes 
sigui un paratge natural reservat 

als animals i a la vegetació, i que 

l’accessibilitat per a la ciutadania 

i les mascotes estigui limitada al passeig Fluvial; i el 43,33% (289 

vots) opta per permetre la con-vivència de la fauna i la flora i de 
les persones i incidir en restaurar 

i preservar la biodiversitat, i con-

nectar el marge dret del riu amb l’Eixample, el Barri Antic i la zona 
esportiva, fent que la riba dreta i el 

Parc Fluvial siguin la zona d’accés 

de persones i mascotes.

La regidora de Medi Ambient i Urbanisme, Rosa Martí, explicava 
que les dues propostes votades 

per la majoria són "complemen-

tàries i coincideixen amb les 

prioritats i les necessitats ma-

joritàries de la ciutadania ex-

posades a les enquestes de la 

primera fase". Unes declaracions 

que han generat un bon rebombori 

al municipi.

Defensa a l'opció guanyadora
Ara Parets ERC no va trigar a fer 

un comunicat considerant que les 

dues opcions més votades no són 

complementàries, sinó que "en-

tren en contradicció en alguns 

aspectes".Pocs dies després va néixer la plataforma Salvem el Tenes amb 
un objectiu fundacional ferm: 

"Que l'Ajuntament de Parets 

respecti el resultat de la consul-

ta popular sobre el model del 

riu Tenes que ell mateix va or-

ganitzar".També SOS Vallès s'hi ha mani-
festant dient: "Volem que l’espai 

fluvial del Tenes sigui un entorn 

natural per a la fauna i la flora 

i demanem a l’Ajuntament de 

Parets del Vallès que rectifiqui 

i respecti la voluntat dels pare-

tans/es expressada en una con-

sulta popular organitzada pel 

propi Ajuntament".

Martí matisa les seves paraules
Pel que fa al govern local, la regido-

ra de Medi Ambient, Rosa Martí, va 

matisar en el ple de la setmana pas-sada les seves paraules en què deia 
que els dos més votats eren projec-

tes complementaris: "Vaig dir que 

hi havia aspectes complemen-

taris entre l'opció 1 i l'opció 3, 

perquè la diferència és només de 

30 vots. En un procés de partici-

pació ciutadana cal no ser gaire 

talibà i cal observar i llegir totes 

les aportacions que fa la gent".

Amb tot, Martí va ser ferma a 

l'hora d'afirmar quin projecte tira-

rà endavant: "No tingui ningú cap 

dubte que aquest equip de go-

vern el que farà és complir l'op-

ció 3, que és la que ha guanyat".

Alhora, Martí feia una crida per 

evitar "polititzar" projectes com el del Tenes.    sergio carrillo
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Declaren l'ermita de Cabanyes 
Bé Cultural d'Interès Local
SANT FOST El ple de Sant Fost va 

aprovar aquest dimarts per una·

nimitat declarar l'ermita romànica 

de Sant Cebrià de Cabanyes Bé Cul·

tural d'Interès Local (BCIL). Aquest 

és el segon element patrimonial del 

municipi que rep aquesta declara·

ció, després que el passat mes de 

maig el ple aprovés, també per una·

nimitat, una moció presentada per 

En Comú Podem per declarar BCIL 

el pou de glaç de can Donadeu.

A banda de declarar aquesta er·

mita Bé Cultural d'Interès Local, 

l'acord també proposa incloure 

aquest bé en el catàleg de patri·

moni artístic municipal. Així ho 

explicava el regidor de Patrimo·

ni, Alberto Bastida durant el ple 

d'aquest dimarts: "En el darrer 

ple es va presentar la proposta 

de protegir el pou de glaç. Tant 

el pou de glaç com l'ermita eren 

dues prioritats d'aquest equip 

de govern i del pacte que vam 

conformar a causa del mal estat 

actual d'aquests dos edificis ar-

quitectònics", indicava el regidor.

Bastida també avançava quina és 

la intenció del govern a partir d'ara: 

"No ens aturarem aquí. Aquest 

procés és molt llarg, però hem 

de continuar treballant per pro-

tegir tot el patrimoni local. Hem 

de  treballar en l'inventari de 

patrimoni municipal com  un full 

de ruta per continuar protegint 

el patrimoni local", deia.  

En perill d'esfondrament
L'any 2019, la parròquia de Sant 

Fost va iniciar una campanya amb 

l'objectiu de reforçar la paret late·

PATRIMONI EL PLE DE SANT FOST VA APROVAR DIMARTS PER UNANIMITAT LA PROPOSTA AMB LA INTENCIÓ DE PROTEGIR L'EDIFICI ROMÀNIC

ROMÀNICA L'edifici de Sant Cebrià de Cabanyes data del segle XI

arxiu

ral sud de l'ermita per aturar l'es·

querda que s'està obrint, la qual 

podria acabar produint l'esfondra·

ment de l'edifici si no s'actua. Amb 

la reparació es vol posar un contra·

fort de pedra i una bancada per re·

forçar els fonaments a la paret sud. 

El cost previst és de 42.350 euros. 

Medi Ambient

Sant Fost ha avançat les gestions per 

tal d'incorporar-se com a membre al 

Parc de la Serralada de Marina. En una 

trobada que es va fer el passat 22 de 

juliol entre l’Ajuntament, la Diputació 

de Barcelona i el Consorci del Parc de 

la Serralada de Marina es va acordar 

iniciar l’elaboració d’un pla especial 

de protecció urbanístic que permeti la 

conservació i protecció dels boscos del 

municipi. L’equip de l’arquitecte Pere 

Mogas Maresme s’encarregarà d’ela-

borar l’estudi i d’iniciar al setembre els 

treballs de redacció i participació ciu-

tadana. La sol·licitud per incorporar-se 

s'havia fet el novembre del 2019.

SANT FOST REACTIVA 
LA INCORPORACIÓ A LA 
SERRALADA DE MARINA

Nous treballs per reforçar 
el Castell de Sant Miquel

MONTORNÈS. Durant els darrers dies s'han 

posat en marxa nous treballs per consolidar 

l'estructura al Castell de Sant Miquel, con·

siderat Bé Cultural d'Interès Nacional. Les 

obres formen part de la primera fase del Pla 

Director per a la recuperació i preservació 

del castell que els ajuntaments de Montornès 

i de Vallromanes impulsen amb el suport de 

la Diputació. L’actuació es concentra ara en 

les estructures descobertes a les campanyes 

d’excavació de 2019 i 2020, entre les quals hi 

ha la cisterna de grans dimensions que abas·

tia d’aigua potable els habitants del castell. 

Es tracta de donar més estabilitat als murs i 

garantir la seguretat dels visitants. Les feines 

també permetran continuar aprofundint en 

el coneixement del jaciment arqueològic.

Els treballs tenen una durada prevista 

d'entre cinc i sis setmanes i un cost de con·

tractació de 31.982,50 €.  

LES OBRES TENEN UNA DURADA PREVISTA D'ENTRE CINC I SIS SETMANES

aj. montornès

EL CASTELL  Té la consideració de Bé Cultural d’Interès Nacional, la màxima categoria

Concurs fotogràfic 
del patrimoni local
MARTORELLES. L'Ajuntament ha 

convocat un Concurs de fotogra·

fia amb el nom Patrimoni de Mar-

torelles, que a banda d’incentivar 

infants i adults a capturar el llegat 

històric del poble servirà per se·

leccionar les imatges del calendari 

anual de Martorelles 2022. 

SERVEIS

Millora d'escoles 
i equipaments a 
Montornès
MONTORNÈS. L'Ajuntament desti·

narà 834.000 euros a millorar i po·

sar a punt les escoles i els equipa·

ments municipals. Les actuacions 

es faran durant l'estiu aprofitant el 

període de vacances. Les més cos·

toses es realitzaran a les escoles, 

a la Biblioteca i al CEM Les Verne·

des. Al complex esportiu s'instal·

laran ascensors i nova megafonia, 

i es renovaran les saunes, entre 

altres actuacions. Mentre que a la 

biblioteca es faran actuacions per 

a la climatització de l'espai. 

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

CONSULTORI

Des del passat 11 de juliol no poden 
pagar-se en efectiu les operacions, en 
les quals alguna de les parts intervi-
nents actuï en qualitat d’empresari o 
professional, d’un import igual o su-
perior a 1.000 euros o el seu contra-
valor en moneda estrangera.

Es manté el límit de 2.500 euros per 
als pagaments realitzats per perso-
nes físiques que no actuïn en qualitat 
d’empresaris o professionals.

El límit serà de 10.000 euros quan el 
pagador sigui una persona física que 
justifiqui que no té el seu domicili fis-
cal a Espanya i no actuï en qualitat 
d’empresari o professional.

A l’efecte del càlcul de les quanties 
assenyalades se sumaran els imports 
de totes les operacions o pagaments 

en què s’hagi pogut fraccionar el lliu-
rament de béns o la prestació de ser-
veis.

L’incompliment de les anteriors li-
mitacions constitueix infracció ad-
ministrativa, qualificada com a greu, 
considerant subjecte infractor tant el 
que pagui com el que rebi imports en 
efectiu per sobre del límit indicat.

La base de la sanció serà la quantia 
pagada en efectiu, consistint la ma-
teixa en multa pecuniària proporcio-
nal del 25%.

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Limitació de pagaments 
en efectiu
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Comença l'obra del nou pàrquing 
al pati de l'antic Palau d'Ametlla
MONTORNÈS. L'Ajuntament ha co-
mençat a executar les obres per ha-
bilitar al pati de l'antiga escola Palau 
d'Ametlla, on ara hi ha l'oficina de 
l'OAC Centre, un aparcament amb 
62 places per a vehicles i dues zo-
nes reservades per a motocicletes. 
Aquesta és la primera de les actuaci-
ons que es faran en el marc dels tre-
balls a diferents carrers del centre, 
que tenen com a objectiu fomentar 
una mobilitat més sostenible.

En concret, a la rambla de Sant 
Sadurní s'ampliarà la vorera i s'hi 
farà un pas elevat a la calçada per 
facilitar el pas dels vianants. Al car-
rer de Sant Isidre, també s'amplia-
rà la vorera i es faran nous passos 
de vianants i s'hi habilitaran nous 
semàfors. Al carrer de Jacint Verda-
guer es crearà una zona d’estada i 
de pas de vianants i ordenació de la 
zona de càrrega i descàrrega. I, fi-
nalment, al carrer de Palau d’Amet-
lla s'ampliarà la vorera i es farà una 
ordenació d’aparcaments i de la 

MOBILITAT L'ESPAI, QUE ES TROBA AL CENTRE DE LA POBLACIÓ, DISPOSARÀ DE 62 PLACES PER A VEHICLES I DUES ZONES PER A MOTOS

zona de càrrega i descàrrega.
Segons l'Ajuntament, la pandè-

mia "ha posat en primer pla la 

necessitat de canviar la mobili-

tat per disposar de més espai a la 

via pública per als vianants amb 

l'objectiu de garantir la salut i 

seguretat de tothom". En aquest 
sentit, es desenvolupen tota una 
sèrie d'accions que tenen com a 

objectiu aconseguir un centre del 
municipi amb menys volum de ve-
hicles, amb més protagonisme per 
a les persones i que contribueixi a la 
millora del medi ambient.  

L'Ajuntament millora l'accés
al torrent de Vinyes Velles 
MONTORNÈS. El Consistori ha inici-
at els treballs per millorar l'accés  
al torrent de Vinyes Velles des del 
carrer d'Andalusia, un espai molt 
deteriorat. Fa uns dies que s'ha 
tancat l'accés de les escales que 
comuniquen el carrer d'Andalu-
sia amb el torrent per retirar tots 
els graons de l’escala, formada per 
travesses de fusta en molt mal es-

tat. A continuació, es construirà 
una nova escala de formigó pre-
fabricat amb una barana de fusta 
laminada.

L’àmbit de l’actuació és de 
1.205m² i el pressupost d'uns 
35.000 €. Els treballs tenen una 
durada prevista de vuit setmanes. 
Durant aquest temps l'accés al tor-
rent serà pel carrer dels Pins. 

S'HI CONSTRUEIX UNA NOVA ESCALA DES DEL CARRER D'ANDALUSIA 

ajuntament montornès

APLANANT EL TERRENY Les màquines treballen per crear l'espai d'aparcament 

ajuntament montornès

DETERIORAMENT  L'escala de fusta se substituirà per una de formigó

MOLLET DEL VALLÈS

20/07 Antonio Oliva Musach 89 anys

20/07 Enriqueta López Romero 80 anys

22/07 Felipe Jiménez López 81 anys

23/07 Jorge Conesa López 73 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

21/07 Francisco Hernández Alarcón 98 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

La comissaria 
de la policia de 
Parets es trasllada 
al sector Iveco 
PARETS. La Policia Local de Parets 
ha estrenat aquest dijous les noves 
dependències de la comissaria situ-
ades a la zona Iveco. L'equipament, 
ubicat a l'edifici Coure de Serveis 
Municipals al carrer de la Volta, 
número 2, 1a planta, local 1, dona-
rà servei les 24 h de tots els dies de 
l'any. Provisionalment, a les actuals 
dependències de Lluís Companys, 
a la planta baixa, hi haurà una per-
sona que atendrà les persones amb 
cita prèvia, on un agent de la policia 
local, una vegada a la setmana, re-
collirà les denúncies judicials. L'ho-
rari de la planta baixa d'atenció per 
demanar cita prèvia és de 8 a 15 h, 
de dilluns a divendres.  

SEGURETAT

L'equip de SomMollet se'n va de 

vacances. La propera edició serà 

la dedicada a l'especial de festa 

major de Mollet, que es publicarà 

el proper 6 d'agost. Pel que fa a les 

edicions habituals, tornaran el 27 

d'agost amb tota la informació de 

proximitat. Bones vacances!

PROPERA EDICIÓ, 
L'ESPECIAL DE FESTA 
MAJOR DE MOLLET
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Nova secció de la CNT a 
l'Ajuntament de Montornès
MONTORNÈS. El sindicat CNT del 
Vallès Oriental comunicava la set-
mana passada la constitució de la 
Secció Sindical de CNT a l’Ajunta-
ment de Montornès del Vallès. La 
nova representació sindical es crea 
"després que un grup de treballa-

dors i treballadores públics del 

consistori s’acostessin al sindicat 

cercant una representació que 

els permetés tenir veu pròpia i 

els ajudés a defensar millor els 

seus interessos com a empleats 

públics però també com a treba-

lladores", apunten des de la CNT.
El secretariat de la nova secció 

sindical, escollit per l’afiliació de 
CNT a l’Ajuntament, registrava la 
setmana passada la petició d’una 
primera reunió amb el departa-
ment de Recursos Humans del 
Consistori per iniciar "una rela-

ció cordial i poder discutir algu-

SINDICATS  ELS REPRESENTANTS DEL SECRETARIAT HAN DEMANAT UNA REUNIÓ AMB EL CONSISTORI

nes qüestions d’especial interès 

per l’afiliació en particular i el 

conjunt del personal en gene-

ral", diuen.
En aquest sentit, la secció sindical 
vol tractar properament aspectes 

com, entre altres, la situació eco-
nòmica del personal de l’Àrea So-
cial, protocols de seguretat o "la 

situació sobre l’escletxa salarial 

entre diverses àrees de l’Ajun-

tament", indiquen.  

cnt

SINDICALISTES  Membres de la secció de la CNT a l'Ajuntament

El PSC recupera el regidor a 
Sant Fost amb Xènia Guerra
SANT FOST. Xènia Guerra, la núme-
ro dos a les llistes del PSC de Sant 
Fost pels comicis municipals del 
2019, és la nova regidora del partit 
a l'Ajuntament després de la di-
missió, el passat mes de juny, de la 
regidora no adscrita i ex-número 
1 del PSC en les passades elecci-
ons municipals, M. José Sánchez. 
"Vull agrair a tots els votants del 

PSC els 380 vots en les últimes 

eleccions i les mostres de su-

port rebudes en aquest període 

en el qual per un fet de trans-

fuguisme vam perdre la nostra 

representació", deia Guerra en la 
pressa de possessió, i afegia: "Hem 

de recordar que és tan culpable 

el trànsfuga com qui mostra su-

port al trànsfuga", etzivava. 

SUBSTITUEIX L'EXALCALDESSA MARIA JOSÉ SÁNCHEZ, QUI VA DIMITIR COM A REGIDORA NO ADSCRITA
arxiu

XÈNIA GUERRA

Jordi Turull 
culmina a Arnes 
la ‘Travessa per 
la Llibertat’
PARETS DEL VALLÈS. L'exconseller 
de Presidència Jordi Turull va cul-
minar dissabte a Arnes (Terra Alta) 
la Travessa per la Llibertat, que va 
iniciar el 10 de juliol a Portbou (Alt 
Empordà). Turull ha recorregut a 
peu 360 quilòmetres travessant 
Catalunya en quinze etapes. "Hem 

sortit de la presó i no hem dema-

nat perdó, ni renegat de les nos-

tres idees, ni per descomptat, 

hem dit que no ho tornaríem a 

fer i ha estat gràcies a vosaltres, 

POLÍTICA L'EXCONSELLER INDULTAT HA RECORREGUT 360 QUILÒMETRES A PEU PER TOT EL PAÍS

perquè hi sou, ho tornarem a fer i 

millor", assegurava Turull en l'acte 
organitzat a la plaça Major d'Arnes, 
davant de mig miler de persones. 

Jordi Sánchez també va acompa-
nyar Turull en l'últim tram i la con-
sellera de Justícia, Lourdes Ciuró, 
així com altres autoritats.  

Mar rovira / acn

PUNT FINAL  Turull en l'arribada a Arnes, amb Jordi Sánchez a l'esquerra
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OPINIÓ

Immersos en plena cinquena onada, els representants dels treballadors de 

la Fundació Sanitària Mollet han aixecat la veu per denunciar una situació 

que consideren crítica: la manca de professionals sanitaris. Després d'un 

any i mig de pandèmia s'ha fet més evident un problema estructural que 

s'arrossega de fa anys sense que les administracions hi hagin posat remei, 

una manca de professionals que es pot agreujar tenint en compte l'alt 

nombre de facultatius i infermeres que es jubilaran en els propers anys. 

Abans de la Covid, molts catalans vivien en el miratge que la sanitat catalana 

–i espanyola– era "de les millors del món", però la Covid els ha fet tocar de 

peus a terra. Tot i les moltes virtuts del sistema sanitari públic català, hi ha 

qüestions importants a millorar i amb celeritat, entre elles, el capital humà. 

Les ràtios de professionals per pacient són molt superiors a les recomanades, 

les condicions laborals, amb un alt percentatge de contractes parcials i, en 

alguns casos, baixes remuneracions, provoquen la fuga de professionals 

a altres països o, fins i tot, l'abandonament de la professió. L'administració 

pública no es pot permetre aquesta descapitalització professional en un dels 

pilars de l'estat del benestar. Cal buscar solucions ràpides i eficients. 

OMBRES DEL SISTEMA SANITARI

Editorial

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)

Gaietà Ventalló, 1 · 08100 Mollet del Vallès 
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Ni millor ni pitjor

Si alguna cosa ens ha demostrat la pandèmia és que cap societat s’ha comportat ni millor ni 
pitjor que les altres. Ni les comunitats menys riques ni les més punyents i punteres han destacat 
per mostrar-se, en termes generals, combatives i previsores amb el que va arribar a principis 
del passat any al nostre país. I dic bé, el país que cadascú de nosaltres pensa que és el seu. Un 
sentiment interior que no hauria d’anar més enllà del propi individu. 

En general, el comportament de la població ha estat exemplar, solament aquella que s’ha 
manifestat de manera egoista, intransigent, poc solidària i prepotent ha fet que no avancéssim. 
Per altra banda, faig referència també a aquesta societat catalana que es creu superior a no sé pas 
què. Hem patit més que cap altra comunitat -exceptuant Madrid, per poc- les conseqüències de la 
malaltia anomenada Covid, estant al capdavant de les xifres més altes de contagis en les diverses 
onades que han condicionat les nostres vides. Mentrestant, gent que ha sortit de presó per indult 
amb condicions -com no podria ser d’una altra manera- tornen a demanar un referèndum i una 
amnistia (per tornar a l’escena pública) per fer no se sap quina cosa. El greu no va ser convocar i fer 
un referèndum (on van anar a votar una part de la població cridada a fer-ho sense cap garantia) 
sinó la proclamació d'una independència tan invisible com els diferents Sars i llurs soques. Per què 
ens entossudi’m, doncs, en fer veure allò que la gent majoritàriament no demana? Com són aquests 
conceptes tan erràtics com els dirigents que els promouen.

Deixem d’enganyar-nos i preocupem-nos del que veritablement importa: la salut i 
l’ensenyament (amb llibres) dels nostres fi lls, donat que la nostra és una salut fràgil que surt 
d’una por que ens ha demostrat que la vida no és un camí de roses. No vull semblar pessimista, 
però aquesta societat cada cop més individualista, on la gent no sap on agafar-se davant les 
contradiccions constants del nostres governants, està abocada a la reclusió en petits grups 
(familiars o no) i on la cultura de la conversa i el debat quedarà reduïda a videotrucades o al 
teletreball. La ignorància i la prudència s’ha apoderat de les nostres vides, gràcies, en part, al 
desconeixement generalitzat de la transmissió d’una malaltia que no coneix fronteres ni banderes. 
Per què tant enrenou en dir que hi ha un problema amb l’Estat Espanyol? De veritat, no coneixen 
l’enemic silenciós? El veritable i transcendental problema.

àlex aguilera / mollet del vallès

l títol i la portada del llibre em 
feren intuir un tractament poètic 
de la filosofia de l’existència. Vi-

gilant del pas, de Cristina Martín, 
havia de protagonitzar el curs de 

la història de la humanitat en el marc natu-
ral des de la creativitat de l’amor. Una poma 
mossegada palesava des de l’antigor el poder 
de l’amor que fa fructificar els arbres de la 
humanitat. A mesura que avançava en la seva 
lectura em confirmava en la meva idea. Ja en 
el primer poema Les pomeres i la lluna, en els 
versos finals  ens hi porta de la mà quan es-
criu “poma de supermercat corrent / ara que 

les meves dents / la teva carn esmicolen,/ sen-

to el teu gust emmelat i llàstima... / una mica 

esvaïda ja / llet de pit de lluna dolça”. 
L’amor té gust de mel però les relacions en 

el temps pateixen manipulacions i perden 
intensitat però, malgrat el desgast, sempre 
el goig del tast hi és present. I a mesura que 
s’avança en la lectura la natura deixa sentir 
les sensacions amistoses de l’aigua i del vent, 
de les muntanyes i les valls, de la flora i la fau-

E

ESCRIPTORS DE CASA

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

na i de la magnificència del cosmos. En el po-
ema Berenar enigmàtic ens fa sentir l’emoció 
de la flora, amb el lloc  de trobada dient “és a 

la soca de la figuera / on dormisqueja el meu 

estimat, /acotxat per la seva gran ombra /i 

amb la meva mirada acaronat”. Quan menys 
t’ho penses “se sent un observador atrevit / 

et sotmets a la sobrada bellesa / dels minús-

culs paratges”. Estrofa del poema Paratges 

inadvertits. Els detalls relacionals amb la 
natura sempre acaben afavorint als humans 
com ens manifesta la darrera estrofa del po-
ema Vaca saberuda, que diu “blanca com la 

lluna de l’albada,/senyora de la praderia,/ 

és de doldre el seu final / com delitós plat a 

taula”. El vigilant del pas en el poema Conte 

trist confessa: “No és caprici, indolent lluna!/ 

Si la lluentor no queda fixada als meus ulls,/ 

tot semblarà fosc./ Tu simbolitzes el vol de la 

llibertat més galana. / No em deixis encapotat 

de tristor! /Demà quan tornin els vaixells, si 

caic en una xarxa,/ que no falti la teva capti-

vadora llum./ Soc un peix, però orgullós com 

el que més / de ser un romàntic somniador." 
La vida és un somni que només té sentit amb 
la llum de l’amor.

otser esteu al corrent de les po-
lèmiques que darrerament han 
agafat força relacionades amb al-
gunes indumentàries reglamen-

tàries per a dones esportistes. La polèmica, 
que no és nova, té relació amb el concepte 
The Male gaze (la mirada masculina), ex-
pressió iniciada pel crític d’art anglès John 
Berger el 1972 i que en els meus treballs so-
bre dansa i gènere he traduït lliurement per 
«la mirada masclista». 

L’esclat actual sorgeix del fet que les ju-
gadores de vòlei platja de Noruega, amb el 
suport de les de Suècia, van decidir no po-
sar-se la indumentària reglamentària per a 
aquest joc, al·legant que les sexualitzava i les 
convertia en dones esportistes objecte; se 
sentien incòmodes i utilitzades. Com veureu, 
efectivament, l’uniforme reglamentari (obli-
gat) esdevé un instrument destinat al gaudi 
masculí a través de «la mirada masclista». És 
a dir, aquella mirada d’home que converteix 
el cos que mira en objecte de desig i de plaer, 
oblidant-se del fet que aquella persona a qui 
està mirant, no és al camp de joc o a l’esce-
nari per a ser gaudida sexualment sinó per a 
ser mirada i gaudida com a practicant d’un 
esport o d’un art: una esportista o una artista 
segons el cas. No és un objecte sexual, és una 
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BIQUINI I ESPORT

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

persona practicant una activitat.
La federació corresponent va decidir que 

si les jugadores no es posaven l’uniforme 
obligat serien multades de manera creixent. 
Amb això la federació va mostrar el seu ca-
ràcter masclista i menyspreador dels senti-
ments i valors de les jugadores. Aquest ens 
esportiu, no només és reafirma en la con-
veniència de l’ús de biquinis –la part lateral 
dels quals no podrà superar el 10 centíme-
tres, diu el reglament– sinó que a més i com a 
sòlid argument que ens fa veure on realment 
estem, al·lega que si cedeixen a les pretensi-
ons de les jugadores de portar uns pantalons 
més adequats i còmodes, perdran espònsors 
ja que l’espectacle «esportiu» serà menys 
atractiu i menys mirat i, per tant menys útil 
com a eina de propaganda per a les marques 
dels patrocinadors.

A partir d’aquí, el debat està servit. És cap 
problema que les noies juguin amb biquinis 
a vòlei o a cap altre esport? No pas. El proble-
ma és que sigui obligatori i que s’argumenti 
«que és un gran reclam per a les marques 
publicitàries». Les noies noruegues volen 
practicar el seu esport amb comoditat com 
volen fer-ho noies musulmanes quan, per 
exemple en atletisme, demanen i a voltes se 
les autoritza l’ús d’indumentàries més ade-
quades als seus costums o creences.

No hi ha manera. Les dones no són objec-
tes. Respecte!

Per compartir
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Can Calet, Mollet i Sporting, a PrimeraEl Mundial de Superbike, amb 15.000 espectadors
El Barri Can Calet, la UFS Mollet i l'Sporting 
Montmeló coincidiran la pròxima temporada 
al grup 1 de la Primera Catalana. Finalment, 
l'equip santfostenc no va poder mantenir la 
categoria per un descens 'als despatxos'. 

En menys de dos mesos, el Circuit de Barcelona-Catalunya
tornarà a rebre el Mundial de Superbike. Concretament, ho farà els 
dies 17, 18 i 19 de setembre, amb diferents modalitats d'entrades 
disponibles. L'esdeveniment comptarà amb un aforament
de fins a 15.000 localitats, segons les directrius del Prociccat.

PARETS / MOLLET. Pau Garcia ha 
guanyat l'únic Campionat d'Espa-
nya que li faltava, l'absolut. El pa-
tinador paretà va celebrar fa una 
setmana el títol estatal al Pavelló 
Joaquim Rodríguez, una pista on 
havia fet els seus primers exerci-
cis d'infant en patinatge artístic. 

Pau Garcia, format al Club Patí 
Parets –que va organitzar l'es-
tatal– i ara a les files de l’Artistic 
Skating Cunit, va imposar-se amb 
un nou rècord del món. Garcia va 
obtenir una puntuació de 280’7 
punts, superant el rècord de pun-
tuació que ell mateix havia esta-
blert en 266’23 punts al Campio-
nat de Catalunya. De fet, el paretà 
va imposar-se amb una àmplia di-
ferència amb el segon classificat, 
Pere Marsinyach, del CPA Cardo-
na, que va obtenir una puntuació 
de 235,78. Amb aquesta victòria, 
a més, Pau Garcia va aconseguir 
l’únic títol estatal que li mancava, 
i ja pot dir que ha estat campió 
d’Espanya en totes les categories, 
des d'infant a absolut.  

L'Europeu, al setembre
El paretà és el flamant campió de 
Tarragona, Catalunya i Espanya 
de patinatge artístic en categoria 
sènior. En tots tres campionats ha 
batut successivament el rècord 
mundial de puntuació. Del 2 a l'11 
de setembre a Riccione (Itàlia) se 
celebrarà el Campionat d'Europa i 

PATINATGE ARTÍSTIC  ESTABLEIX LA MÀXIMA PUNTUACIÓ EN UN EXERCICI MASCULÍ INDIVIDUAL

federació espanyola patinatge

Pau Garcia guanya l'estatal 
i supera el rècord del món

PAU GARCIA Amb la medalla d'or al podi del Joaquim Rodríguez

Garcia és un dels aspirants a tor-
nar amb medalla. "M'agradaria 

repetir la puntuació que vaig 

obtenir al Campionat d'Espa-

nya, i si no fos possible que-

dar-m'hi a prop. Evidentment 

també m'agradaria tornar a 

casa amb alguna medalla, si pot 

ser la d'or", deia Garcia després 
de guanyar l'estatal a casa. 

Sílvia Rodríguez frega el metall
La molletana Sílvia Rodríguez, 
vinculada al CP Parets, va acabar 
el campionat en cinquena posició. 
La patinadora va fregar la medalla 
estatal amb una puntuació de gai-

rebé 100 punts, a tan sols 19 del 
bronze, que va aconseguir d'Ana 
Abad, de l'Utebo. 

Més representants del CP Parets
El Club Patí Parets competia com 
a club amfitrió i va sumar una 
medalla en la categoria júnior 
masculina amb Bruno Marco, del 
CP Parets. El paretà va quedar al 
tercer lloc, mentre que el seu com-
pany Pau Berbegal va ser sisè. En 
categoria júnior femení, van llui-
tar per les medalles les paretanes 
Aina Martín i Carla Méndez, que 
van aconseguir la sisena i la sete-
na plaça, respectivament. jl.r.b.

MOLLET. Sergi Guardia és el quart 
fitxatge del Recanvis Gaudí Mollet. 
El base, que procedeix del CB Cor-
nellà de Leb Plata, torna al Pavelló 
Plana Lledó després de sis tem-
porades. El jugador, de 32 anys, 
va militar al Mollet la temporada 
2011-2012 a la Lliga d'EBA. Des 
d'aleshores, Guardia ha jugat al 
Collblanc, al Barberà –tres tem-
porades– i els dos últims anys al 
Cornellà, amb un ascens a Leb Pla-
ta. La temporada passada va tenir 
una mitjana de 7,5 punts per par-
tit. A banda de la bona feina dins 
la pista, el base aportarà una àm-
plia experiència perquè durant la 
seva trajectòria ha disputat sem-
pre la Lliga d'EBA, excepte el curs 
passat que va jugar a la categoria 
de bronze del bàsquet estatal. 

Sergi Guardia, 

quart reforç del 

Recanvis Gaudí
cb mollet

SERGI GUARDIA

BÀSQUET | Leb Plata

HOQUEI | Primera Catalana

MOLLET. El sènior femení del Mo-
llet HC ha incorporat Laura Muñoz 
i Ona Aparicio per a la plantilla de 
la temporada 2021-2022. L'equip 
molletà, entrenat per Rafa Trillo, 
es va quedar a les portes de l'as-
cens el curs passat i pel pròxim 
vol lluitar per intentar pujar a la 
Primera Nacional Catalana. La di-
recció esportiva del club ha apos-
tat per mantenir el gran gruix de 
jugadores del curs passat.  

Muñoz i Aparicio, al 
Mollet HC femení 

dissabte 31

diumenge 01

divendres 30

La meteorologia a Mollet en directe a www.molletmeteo.cat

Cel serè fins a mitja 
tarda, quan apareixeran 
alguns núvols baixos. 
Temperatures que 
continuaran altes, de ple 
estiu, sense excessos. 

El dia començarà 
assolellat, però a partir 
del migdia apareixeran 
núvols. Al final de la 
jornada tindrem ruixats. 

Molts núvols al matí amb 
ruixats residuals. Més 
clarianes a la tarda. La 
temperatura baixarà un 
xic més. 

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 22 35ºC 22ºC 34ºC - 29 km/h SSW

DIVENDRES, 23 35ºC 21ºC 32ºC - 35 km/h SE

DISSABTE, 24 31ºC 22ºC 28ºC - 24 km/h SE

DIUMENGE, 25 29ºC 21ºC 26ºC - 35 km/h SE

DILLUNS, 26 28ºC 21ºC 25ºC - 26 km/h SE

DIMARTS, 27 31ºC 20ºC 28ºC - 32 km/h SSW

DIMECRES, 28 29ºC 20ºC 26ºC - 32 km/h SE

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

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

PARETS. José Manuel Ibáñez diri-
girà per quarta temporada el FS 
Parets, a la Divisió d'Honor Cata-
lana. La plantilla s'ha reforçat amb 
Albert Mármol (procedent del CFS 
Palau), Mario Litran (Montcada), 
Edgar Galiano (Mollet), Toni Con-
treras (Palau), Cristian Zambra-
na (Barri Can Calet), Toni López 
(Montcada), Kevin Jurado (Unión), 
Víctor Amores (Cerdanyola) i Pa-
blo Clemente (juvenil).  

Nou cares noves 
al FS Parets 21-22

PARETS. L'Handbol Parets iniciarà 
la Primera Catalana el cap de set-
mana del 2 i 3 d'octubre a la pista 
del Banyoles. El nou equip dirigit 
per Josep Manel Herrero ja sap 
quin és el full de ruta de la tem-
porada 2021-2022 després del 
sorteig de la Federació Catalana 
d'Handbol. El primer duel com 
a local serà en la segona jorna-
da del campionat contra el filial 
del Joventut de Mataró i l'últim 
duel de la fase regular serà lluny 
del Joaquim Rodríguez contra el 
Martorell. Els paretans han estat 
enquadrats en el grup A i la resta 
d'equips són el RCD Espanyol, el 
Sant Esteve Sesrovires, el Cerda-
nyola, el Sant Llorenç, l'Ègara, el 
Barcelona Sants i la UE Sarrià.

D'altra banda, el sènior mascu-
lí ha iniciat la pretemporada amb 
uan estada a Andorra. 

Es crea un filial masculí
L'entitat paretana ha inscrit un 
nou equip a la Federació Catalana 
amb un filial masculí, que compe-
tirà en la categoria absoluta més 
baixa, la Quarta Catalana. El Pa-
rets B ha estat enquadrat al grup 
B i competirà contra l'OAR Gràcia 
Sabadell C, la Salle Montcada júni-
or, el Barberà B, el Berga B, el Sant 
Quirze C, l'Igualada B, l'Ègara B i 
el Torró d'Agramunt. La Quarta 
Catalana s'iniciarà el 2 i 3 d'octu-
bre. 

L'Handbol Parets 

iniciarà la lliga 

contra el Banyoles

HANDBOL | Primera Catalana
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Judith Verdaguer, al 
campus de la UD Lourdes

FUTBOL  LA GRANOLLERINA HA FITXAT PEL ZARAGOZA CFF

MOLLET. La granollerina Judith 

Verdaguer va visitar divendres 

passat el campus de la UD Lour-

des. La vallesana , que recentment 

ha fitxat pel Zaragoza CFF de la 

Segona Divisió espanyola, havia 

completat aquest curs la seva pri-

mera temporada en l'elit espanyo-

la amb el Santa Teresa, a la Pri-

mera Divisió. "Les coses no han 
sortit bé per a l'equip i per a mi, 
que no he gaudit de molts mi-
nuts. Tot i això, ha estat un or-
gull poder debutar a la Primera 

Divisió amb el Santa Teresa", va 

explicar Judith Verdaguer.

La migcampista, formada a la 

Penya Blanc i Blava la Roca, aterra 

a l'Aragó amb l'objectiu d'inten-

tar fer l'ascens. "És un dels clubs 
històrics, que ha estat a Prime-
ra i fa anys que intenta recupe-
rar la categoria. El pròxim curs 
intentarem fer l'ascens", va as-

senyalar la granollerina. 

Judith Verdaguer va conversar 

amb els infants, respondre dubtes 

i va fer un entrenament.  jl.r.b.

ud lourdes

SIGNATURES Judith Verdaguer amb infants del campus de la UD Lourdes

Ricard Fitó, subcampió 
de Catalunya júnior

CICLISME | Júnior  PERD EL CAMPIONAT EN L'ESPRINT FINAL

MOLLET. Ricard Fitó, del Club Ci-

clista Mollet-Transluján ha estat 

subcampió de Catalunya Júnior a 

Mollet. El corredor molletà es va 

imposar diumenge a la 40a edició 

del Critèrium del Vallès, de 110 

km amb sortida i arribada a l'avin-

guda Llibertat. El podi es va com-

pletar amb el primer lloc de Sergi 

Galvany, del Finques Feliu de les 

Franqueses, i amb el tercer, de Jan 

Castellón, del Bikesports. 

El gran grup va circular agru-

pat fins a les primeres rampes 

de l'alt puntuable de Sant Feliu 

de Codines, quan van saltar dos 

corredors escapats, Iñaki Navarro 

(Tot Net Terrassa) i Jerome Raus 

(CC Le Bolou). Els dos corredors 

van ser neutralitzats al tram final 

i Fitó es va jugar la victòria final a 

l'esprint. Un ensurt amb Jan Cas-

tellón en la recta final va privar 

Fitó de guanyar la cursa, ja que 

va ser superat per Galvany, de les 

Franqueses. 

El CC Mollet va acabar al 5è lloc 

de la general per equips.  

federació catalana ciclisme

AL PODI Ricard Fitó, al segon lloc del podi a Mollet

MONTORNÈS. Miquel Corbera, de 

l'Atletisme Montornès, ha gua-

nyat el Campionat de Catalunya 

Vertical de trail. El corredor va 

participar diumenge amb èxit en 

la cursa de la Vertical Trail Ber-

guedà, a Sant Jordi de Cercs.

Amb una distància de 4,6 km i 

amb un desnivell positiu de 1.050 

metres –el cim més alt del recor-

regut va ser el Cingle de Vall-llo-

brega a 1.770 metres–, el campió 

montornesenc es va imposar 

després de completar la prova 

amb un temps de 40 minuts i 24 

segons. Corbera va travessar la 

meta amb un marge de gairebé 

un minut amb el segon classificat, 

Jordi Bolet (JAB Berga). El podi es 

va completar amb el tercer lloc de 

Jonatan Mora.

El montornesenc segueix su-

mant èxits aquesta temporada 

perquè feia uns mesos ja havia 

guanyat el Campionat d'Espanya 

sub-23 de curses de muntanya i, 

anteriorment, el català sub-23 de 

trail.  jl.r.b

Miquel Corbera 
guanya el català 
vertical de trail

ATLETISME | Trail
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Consells per evitar els 

accidents de trànsit

Alguns dels accidents de trànsit que 
es produeixen no poden evitar-se per-
què provenen de motius externs al 
conductor com el mal estat de la cal-
çada, la projecció d'articles que pro-
venen de l'exterior o la intromissió 
d'animals tant enmig de la carretera 
com a l'interior de l'automòbil (insec-
tes). No obstant això, les estadístiques 
de la Direcció General de Trànsit in-
diquen que la majoria de sinistres es 
produeixen en carreteres secundàries 
on no existeix separació de carrils i on 
la visibilitat és menor, i fruit de males 
conductes tant de l'automobilista com 
dels seus acompanyants. És per això 
que hem d'extremar les precaucions 
i seguir de manera estricta tant les 
velocitats marcades com la resta de 

normativa de trànsit.
Alguns per tant dels consells que 

hem de seguir serien no manipular 
cap aparell electrònic mentre s'està 
conduint; parar cada 200 km (o unes 
3 o 4 hores) per a descansar; mantenir 
la distància de seguretat amb altres 
vehicles, i especialment amb moto-
ristes i ciclistes; evitar l'efecte elefant 
–així denomina la DGT a la projecció 
d'objectes que no han estat deguda-
ment subjectats tant en el maleter 
com en els seients–; no marcar-se un 
horari d'arribada i fer les parades que 
es considerin necessàries; conduir 
preferentment de dia per a una millor 
visibilitat; o no agafar el cotxe en cas 
d'haver begut o quan s'estan prenent 
medicaments.  amic 

Les tempestes d'estiu són acompanya-
des, en moltes ocasions, d'altes dosis 
d'electricitat. Què fer si ens enxampa 
una d'aquestes tempestes quan anem 
conduint? Si és possible fer-ho amb se-
guretat, la primera opció i la més segu-
ra és parar. Si no es pot, el fonamental 
és mantenir la calma, conduir a poc a 
poc i amb suavitat.

Durant una tempesta la visibilitat es 
redueix considerablement, per la qual 
cosa és fonamental portar les llums 
enceses i fer-se veure. Amb la carretera 
mullada, el més convenient és portar 
més distància de l'habitual amb la resta 
de vehicles. I molt ull amb les frenades 
llargues: el millor és fer-ho a poc a poc.
I és segur conduir amb tempesta elèc-
trica? El cotxe és un lloc segur per a 
protegir-se. Per la seva composició, 
les rodes aïllen el cotxe de l'asfalt. En 
segon lloc, la carrosseria del vehicle 
és conductora del corrent elèctric. La 
càrrega elèctrica es distribuirà per tota 
la superfície metàl·lica, però no aconse-
guirà penetrar a l'interior.

Pel que fa a les calamarsades, si ens 
agafen per sorpresa mentre anem con-
duint són un perill. Si no podem parar 
fins que passi, la clau és mantenir la 
calma i seguir pràcticament les matei-
xes precaucions que quan ens toca con-
duir amb pluja intensa. Principalment: 
aixecar el peu de l'accelerador i fer-se 
veure.  amic - motorpasion.com

Conduir amb 

pluja intensa
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CULTURA
Nova estrena de Neus BallúsLa Tramolla, a la final internacional del CND
La molletana Neus Ballús estrenarà el seu darrer film, Sis dies corrents, aquest agost al Festival Internacional de Locarno. A més, el llargmetratge també ha estat seleccionat peral Festival Internacional de Cine de Toronto.

Salento, la coreografia grupal contemporània que presentava enguany La Tramolla al concurs CND, ha estat seleccionada per participar a la final internacional del certamen, que, si la situació sanitària ho permet, se celebrarà a Itàlia al desembre. Salento ha estat l'única coreografia que representarà a Espanya en aquesta categoria.
POPULAR  DILLUNS VAN CLOURE TOTES DUES PROGRAMACIONS, QUE HAN HAGUT DE SER ADAPTADES AL CONTEXT DE LA PANDÈMIA PER COMPLIR LES RESTRICCIONS

Parets i Sant Fost acomiaden la festa major
PARETS / SANT FOST. A finals de juliol és moment de gaudir de les festes majors de Parets i Sant Fost. Totes dues han estat reformulades i adap-tades al context de la pandèmia. A Parets, la programació ha estat ge-

gant, i s'ha allargat durant tres caps de setmana seguits, des del 9 fins al 26. El centre neuràlgic dels concerts ha estat l'aparcament del camp de futbol –espai que ja va acollir bona part de la festa del 2020– i les enti-tats de cultura popular n'han estat plenament protagonistes, amb la commemoració del 25è aniversa-ri de la Festa de Pedra del Diable i la Colla de Gegants i els 25+1 anys de la Colla de Diables. Ambdues colles n'han estat les pregoneres. La música, a banda, ha tornat a ser un dels puntals del programa. Amb tres èxits del panorama musical com Oques Grasses, Lildami i Ebri Knight –en aquest últim hi actua, a la bateria, la martorellesenca Laia An-glada–, la ciutadania també ha pogut gaudir del Dia de la Dansa i la Música de Parets, amb artistes locals. Les restriccions han fet modificar i fins i tot ajornar alguns espectacles.
Festa al complex esportiuA Sant Fost la festa s'ha celebrat de dijous 15 a dilluns 19, amb el centre d'activitats al CEM Can Lladó, amb entrada pel carrer dels Amics. El Mag Lari, el trap de 31 FAM, el tri-but a Mecano, Versión Imposible i Los Sírex van ser-ne els protagonis-tes a les nits de festa, en un progra-ma que també va comptar amb un matinal d'activitats infantils a Can Corominas, el tobogan inflable, la pista americana Xtreme Adrena-line Run a la Bòbila o les tradicio-nals Havaneres a la plaça Esbert.  

silvia ferran / aj. parets

D'ANIVERSARI Ball de Diables de Parets, dilluns, per cloure la festa i per celebrar els 25+1 anys

heribert gallardo / aj. parets

FESTA GEGANTINA  Les entitats de cultura popular paretanes, protagonistes de la festa i el pregó 

aj. sant fost

VETERANS Sant Fost tancava la festa amb l'actuació dilluns de Los Sírex, qui ja hi van actuar el 2019

silvia ferran / aj. parets

MÚSICA  Oques Grasses, un dels grups estrella a Parets

aj. sant fost

INFANTIL  Atraccions artesanals a Sant Fost

aj. sant fost

TRIBUT  Héroes de la Antártida recordava Mecano a Sant Fost

n L’equip de govern de Parets dema-
narà a la Generalitat el reconeixement 
de la Festa de la Pedra del Diable com a 
Festa Tradicional d’Interès Nacional amb 
motiu del seu 25è aniversari. "En les prò-
ximes setmanes es posarà fil a l'agulla 
perquè la Festa Local sigui reconeguda 
en l’àmbit nacional", apunten.

LA PEDRA DEL DIABLE, 
D'INTERÈS NACIONAL?
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Com decorar les pèrgoles del jardí

Un dels elements decoratius que més 

s'han posat de moda són les pèrgoles 

de jardí, que donen un toc diferent a 

l'exterior de la casa i resguardant-te 

del sol i la pluja. Decorar les pèrgoles 

i triar la correcta t'ajudarà no sols a 

aprofitar la seva part pràctica, sinó 

també la seva part estètica.

En primer lloc, cal triar el tipus de 

pèrgola que més t'agradi. Pots usar 

les de fusta, que tenen un estil rústic 

molt natural, a més de combatre la 

calor de forma eficaç. Quant a la de-

coració, li donarà un estil industrial al 

jardí si es combina amb paret de maó 

vist i amb llums decoratives.

Un altre tipus de pèrgola ideal és la 

bioclimàtica, la qual està adaptada als 

últims temps. Podràs regular la llum i 

l'aire que entra al seu interior.

Després de triar el tipus de pèrgola, 

cal mirar a veure el que es posa dins 

d'elles, ja que podràs crear una zona 

totalment diferent. Per exemple, pots 

col·locar una pèrgola, fent que pu-

guis menjar i sopar al jardí, a més de 

muntar festes a l'aire lliure. Una altra 

opció típica és la d'afegir una zona de 

descans amb hamaques, coixins o fins 

i tot un sofà.

Finalment, la decoració de la pèrgo-

la ha d'anar concorde a les caracterís-

tiques del teu jardí i de la teva casa. 

Per exemple, el color de la mateixa 

ha d'anar a joc amb la casa o anar a 

contrast. Així mateix, els mobles del 

seu interior també haurien d'anar en 

harmonia amb l'estil que hagis triat.

vivirhogar.republica.com/amic-ToTSanTcugaT

Una bona il·luminació pot aportar en-

cant i personalitat a cada habitació, 

sempre que donis amb la ubicació i els 

elements correctes. La clau de la il·lu-

minació és que sigui suau i uniforme. 

Els punts de llum suavitzen l'ambient i 

distribueixen l'atenció creant sensació 

d'amplitud. Juga amb els efectes de la 

llum i aconsegueix transmetre sensa-

cions: una llum càlida farà l'estada més 

confortable. La il·luminació també per-

met destacar un moble, un quadre... Es 

recomana utilitzar la llum focal, un 

complement útil per a la llum general 

i ideal per a espais definits com racons 

de lectura o zones d'estudi. Cuida la il-

luminació del bany i la cuina: a la cuina 

prova d'afegir diversos punts de llum 

Consells per a la il·luminació
sobre la placa de cocció o l'aigüera, et 

farà més fàcil el dia a dia. En els banys 

cobra rellevància sobretot el mirall. 

Les aplicacions de paret permeten 

atenuar el contrast entre el centre i les 

cantonades de l'habitació. Fes que les 

zones de pas estiguin correctament il-

luminades i que els interruptors siguin 

accessibles. I evita l'excés d'il·lumina-

ció, que té conseqüències en la nostra 

salut i no sempre són bones.

viviendaSaludable.eS / amic - ToT SanT cugaT
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