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CRISI DEL COVID-19

GRANOLLERS. Aquest dimecres 

només quedaven 4 persones in-

gressades per la Covid-19 a l'Hos-

pital General de Granollers, 7 

menys que ara fa una setmana. 

A la bona notícia del descens de 

malalts –no hi ha hagut cap nou in-

grés– s'hi afegeix el fet que aquesta 

és la primera setmana dels darrers 

dos mesos en què el centre no ha 

hagut de lamentar la mort de cap 

pacient per coronavirus. Així, el 

còmput total de defuncions des de 

l'inici de la pandèmia a l'Hospital 

es manté en 95, mentre que les al-

tes acumulades de malalts hospita-

litzats curats són 548.

Amb tot, les autoritats sanitàries 

alerten que no es pot abaixar la 

guàrdia i, de fet, un informe del Mi-

nisteri de Sanitat de la setmana pas-

sada alerta del perill de rebrots a la 

regió sanitària metropolitana nord, 

a la qual pertany el Vallès Oriental. 

Sanitat recomana parar atenció a la 

regió metropolitana nord ja que, tot 

i que la incidència de la Covid-19 

és més baixa que a la majoria de 

zones –de fet la Generalitat apunta 

Setmana sense defuncions ni 
ingressos per Covid a l'Hospital

Els treballadors de l’Hospital 

continuen mobilitzant-se cada 

dimecres per reivindicar una mi-

llora de les condicions laborals i 

econòmiques dels professionals 

que treballen en la sanitat; més 

personal i millor protecció tant 

per als treballadors com per als 

usuaris. Dimecres passat al vespre 

van ser més de 200 persones les 

que es van aplegar a les portes de 

consultes externes, i aquest dime-

cres també hi ha hagut una nom-

brosa mobilització, aquest cop al 

migdia. Els treballadors van fer un 

minut de silenci per Pau Donés i 

van escoltar una cançó de l'artista. 

Aquest cop, a més, la reivindicació 

va tenir un vessant solidari, ja que 

durant tot el dia es van recollir en 

unes caixes a les portes de consul-

tes externes aliments per a les en-

titats El Xiprer i Maná. La recollida 

d'aliments es mantindrà al mateix 

lloc durant tota la setmana, i s'hi 

poden portar productes com llet, 

arròs, oli, llegums o pasta, així com 

productes per a celíacs i produc-

tes de neteja per a la llar i la higie-

ne personal. “No oblidarem mai 

com ens ha ajudat tothom con-

feccionant bates, mascaretes i 

pantalles durant aquesta pan-

dèmia, i nosaltres també volem 

aportar al bé comú”, asseguren 

des del comitè. Els treballadors 

també apunten que “el desgast fí-

sic i emocional que ens ha pro-

vocat aquesta pandèmia només 

fa que alçar-nos encara més en 

les nostres reivindicacions”.

Dimecres de la setmana que ve, 

17 de juny, la mobilització serà al 

vespre (19 h) amb una marxa que 

començarà a la rotonda d’urgèn-

cies de l’Hospital i que acabarà a la 

plaça de la Porxada, on a les 20 h 

es llegirà un manifest i es lliurarà 

a l'alcalde Josep Mayoral, presi-

dent del patronat de la FHAG. Els 

treballadors fan una crida a la ciu-

tadania de Granollers a afegir-s’hi 

per reclamar l’enfortiment de la 

sanitat pública, amb més pressu-

post i millors condicions laborals 

per als professionals.  

Noves mobilitzacions i 
una campanya solidària

FINS A FINAL DE SETMANA ES FARÀ UNA RECOLLIDA D'ALIMENTS 

comitè hospital

CONCENTRACIÓ  Els treballadors de l'Hosptial reclamen millores laborals

que l'índex de rebrot és el segon 

més baix de Catalunya, després de 

les Terres de l'Ebre–, "és notable 

l'alt percentatge de casos no as-

sociats a altres casos coneguts, 

fet pel qual podria existir un risc 

de rebrot si no s'emprenen a fons 

les capacitats de diagnòstic pre-

coç de casos i control de contac-

tes", apunta l'informe.  M.E.

L'HOTEL B&B DEL RAMASSAR 
DEIXA D'ESTAR MEDICALITZAT
n Passats els pitjors moments de la pandèmia, l'Hotel B&B del polígon Ramassar, 

que es va posar a disposició del Departament de Salut per fer front a la crisi sanitària, 

ha deixat de funcionar com a hospital medicalitzat després de 15 dies sense comptar 

amb cap pacient ingressat. Durant la darrera setmana s'ha tornat a condicionar 

l'espai com a hotel i s'han dut a terme les accions de neteja i desinfecció necessàries 

perquè retorni a l'activitat habitual. A finals de març el Servei Català de la Salut va 

encarregar a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers la gestió de l’hotel 

sanitari amb capacitat per a 80 pacients, que es va obrir el 2 d'abril. Aquest equi-

pament ha atès pacients, majoritàriament malalts lleus de la Covid-19 amb perfil 

d'hospitalització a domicili, però que no es podien aïllar adequadament a casa 

seva. A l’hotel podien rebre atenció sanitària, tractament farmacològic i també 

oxigenoteràpia. Durant el temps en funcionament, s'hi han atès 115 pacients, la 

majoria del Vallès Oriental. El 16 d'abril va ser el dia que va comptar amb la màxi-

ma ocupació, 65 ingressats. L'estada mitjana d'aquests pacients ha estat d'uns 14 

dies. L'hotel també ha acollit 7 professionals de l'hospital que per diferents motius 

no es podien desplaçar als seus domicilis. Hi han treballat més de 40 professionals.
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PRODUCTES DIETÈTICS I NATURALS

Horari:
Matins de 9 h a 13 h · Tardes de 16 h a 20 h
Dissabtes de 9 h a 13 h

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

El Racó de la Salut somsalut 619 874 285

No descuidis 
les teves defenses.

Vine i t’assessorarem 
en alimentació i salut.

...VITAMINA C
VITAMINA D

REISHI
SHIITAKE...

L'ASSIR podria ocupar l'antic 
local de l'ofi cina de la Seguretat 
Social annex al CAP Can Pantiquet 

BAIX VALLÈS. L'informe del Minis-

teri de Sanitat de divendres pas-

sat que donava el vistiplau perquè 

la regió sanitària metropolitana 

nord –a la qual pertany el Vallès 

Oriental– passés a fase 2, alerta de 

la possibilitat de rebrot a aquesta 

regió sanitària. L'informe fa una 

anàlisi de la situació conjunta de 

les regions metropolitanes i la 

ciutat de Barcelona –que des de 

la setmana passada conformen 

una única unitat–, una anàlisi que 

considera "favorable" pel que a 

les capacitats de laboratori per fer 

proves PCR i a la pressió assisten-

cial, amb un índex baix d'ocupació 

de llits d'hospitalització.

Amb tot, el Ministeri de Sanitat 

recomana parar atenció a la regió 

metropolitana nord ja que, tot i 

que la incidència de la Covid-19 

és més baixa que a altres zones de 

Barcelona, "és notable l'alt per-

centatge de casos no associats 

a altres casos coneguts, fet pel 

qual podria existir un risc de 

rebrot si no s'empren a fons les 

capacitats de diagnòstic precoç 

de casos i control de contactes", 

apunta l'informe.

En un comunicat, el Departa-

ment de Salut de la Generalitat 

constatava aquesta setmana que 

es manté l'evolució a la baixa dels 

factors de risc epidemiològic, bà-

sicament la incidència de nous 

casos i la taxa reproductiva efec-

tiva. De fet, la regió metropolitana 

nord és la que presenta un índex 

de rebrot més baix de tot Catalu-

nya, amb un 3,1, només per dar-

rere de les Terres de l'Ebre, un 

risc baix ja que està per sota de 

30. Amb tot, segons l'informe de 

Sanitat, en els set dies anteriors a 

divendres passat, el percentatge 

de casos que no eren contactes de 

casos coneguts era del 98%, una 

dada que dificulta la traçabilitat 

de contactes i el control de les ca-

denes de transmissió del virus.  

Segons els indicadors propor-

cionats dilluns per Salut de la Ge-

neralitat, l'índex de reproducció 

del virus és d'1,5 a Tarragona; de 

l'1 a Girona i Lleida; de 0,9 a la 

ciutat de Barcelona, Alt Pirineu i 

Aran i Catalunya Central; de 0,8 

a la regió metropolitana nord; de 

0,7 a la sud, i de 0,6 a l'Ebre. Pel 

que fa a la incidència acumulada 

per 100.000 habitants la setmana 

passada, és de 4 a la regió metro-

politana nord.  

BAIX VALLÈS. En l'anomenada nova 

normalitat l'ús de la mascareta 

serà obligatori tant en espais pú-

blics com privats si no es pot res-

pectar la distància d'1,5 metres i 

es preveuen multes de fins a 100 

euros per l'incompliment d'aques-

ta mesura. Aquest és un dels punts 

del decret de mesures per a la 

nova normalitat aprovat aquest 

dimarts pel Consell de Ministres. 

La normativa, que estarà en vigor 

fins que es “derroti el virus”, re-

dueix les distàncies de seguretat 

interpersonal de 2 metres a 1,5 

metres i contempla també l'obliga-

torietat de dur mascareta –tant en 

espais públics com privats- si no 

es pot mantenir la distància i pre-

veu multes de fins a 100 euros per 

a qui ho incompleixin. També fixa 

que la Covid-19 es considerarà una 

malaltia de declaració obligatòria 

urgent. Això implicarà que s’hau-

ran de facilitar a les autoritats de 

salut pública competents totes da-

des necessàries per al seguiment 

i vigilància del virus. La mesura 

també serà vigent tots els mitjans 

de transport. En el cas dels vehi-

cles privats, serà obligatòria quan 

els ocupants no visquin al mateix 

domicili. Els serveis de salut de les 

comunitats autònomes hauran de 

continuar garantint, especialment 

a la primària, que a “tots” els ca-

sos sospitosos de coronavirus 

se’ls faci una prova diagnòstica 

tan aviat com sigui possible.  acn

BAIX VALLÈS.  L'antiga oficina de 

l'Institut Nacional de la Segure-

tat Social (INSS) situat al carrer 

Joaquim Mir, annex al CAP de Can 

Pantiquet podria acollir les ins-

tal·lacions del servei d’Atenció 

a la Salut Sexual i Reproductiva 

(ASSIR). Així ho han explicat fons 

de la Plataforma en Defensa de la 

Sanitat Pública al Baix Vallès des-

prés que responsables del CatSa-

lut els hi hagin confirmat en una 

reunió aquest dimecres. La Treso-

reria General de la Seguretat So-

cial (TGSS) va fer una cessió d'ús 

del local a la Generalitat, que ja 

feia mesos que estudiava alterna-

tives en funció de les necessitats 

del territori.

La crisi de la Covid-19 va fer 

que el servei de l'ASSIR –a l'edifici 

annex a l'Hospital– es traslladés 

provisionalment a l'antiga seu de 

DESESCALADA  DIFICULTATS EN LA TRAÇABILITAT DE CASOS

Sanitat alerta del risc 
de rebrot a la regió 
metropolitana nord

La 'nova normalitat' imposa la 
mascareta i redueix les distàncies

Desconfinament

El Departament de Salut mantindrà 

Barcelona i les regions metropolitanes, 

i per tant el Vallès Oriental, en fase 2 la 

setmana vinent. Amb tot, no es descar-

ta que la decisió pugui canviar durant 

aquesta setmana. Salut proposa que 

només les regions sanitàries de Girona i 

Catalunya Central avancin a la fase 3 el 

proper 15 de juny. La resta es mantin-

drien com estan ara. La proposta va ser 

aprovada dilluns pel Procicat i el govern 

espanyol hi haurà de donar el vistiplau.

SALUT PROPOSA 
MANTENIR EL BAIX 
VALLÈS EN FASE 2

arxiu

ANTIGA SEU DE L'INSS  L'edifici està annex al CAP de Can Pantiquet

Socors Mutus, davant el sociosa-

nitari, un espai però que no com-

pleix amb els requeriments ne-

cessaris per al servei. Així doncs, 

segons la plataforma, CatSalut 

busca un espai alternatiu per ubi-

car l'ASSIR mentre es fessin les 

obres d'adequació de l'antiga ofi-

cina de la Seguretat Social.

Pel que fa a les instal·lacions de 

l'ASSIR annexes a l'Hospital seran 

ocupades per espai d'urgències, 

segons anunciava aquest dijous la 

FSM (vegeu pàgina 2).  
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Promoció econòmica

Una quinzena d'establiments de res-

tauració de Montornès participen 

en una guia que dona a conèixer als 

veïns les cartes i serveis de cuina per 

emportar i a domicili que s'estan fent.

El treball compta amb el suport del 

Departament municipal d'Ocupació, 

Promoció Econòmica i Comerç i vol 

ser una eina per apropar al veïnat els 

serveis d'aquests establiments que, 

durant la crisi sanitària de la Covid-19, 

han hagut de reinventar i reconvertir 

la seva activitat. Bona part han creat 

serveis de recollida a l'establiment i de 

lliurament a domicili amb l'objectiu de 

poder continuar donant servei. 

MONTORNÈS CREA 
UNA GUIA DE BARS I
RESTAURANTS LOCALS 

Inici 'fluix' de la fase 2 a la restauració, tot i 
la possibilitat d'obrir a l'interior dels locals
BAIX VALLÈS. Una de les mesures 

destacades que es posava en mar-

xa al Baix Vallès, després que en-

trés aquest dilluns en la fase 2 de 

la desescalda, era la possibilitat de 

deixar obrir l'interior dels locals 

amb un 40% de l'aforament. Una 

proposta que no a tots els restau-

radors els ha funcionat com es-

peràven: "La fase 1 ens va anar 

bastant bé, la gent tenia ganes 

de seure en una terrassa, però 

sembla que en aquesta fase 2 tot 

està més aturat", explica el Jose 

López, un dels socis del restaurant 

El Racó de les brases de Parets. 

Segons López, "Ens està costant 

més, no sé si és per por o pru-

dència o si és perquè la gent ja 

ha començat a treballar", afirma. 

El restaurant, que ja compta amb 

tots els seus treballadors en actiu, 

fa un parell de mesos que té els fo-

gons en marxa. Per Setmana Santa 

va començar a fer comandes a do-

micili, una proposta que diu els ha 

funcionat, fins i tot millor que quan 

ja han pogut tornar a obrir portes: 

"Hem treballat més a porta tan-

cada", diu el propietari del restau-

rant paretà que abans de la pandè-

mia ja es dedicava a fer càterings, 

un servei que preveu, deixarà de 

funcionar durant aquest any per la 

limitació d'aforament i seguretat 

DESESCALADA LA POSADA EN MARXA DELS RESTAURANTS HA ESTAT DESIGUAL AL BAIX VALLÈS  DURANT EL DESCONFINAMENT, TOT I QUE LA GRAN MAJORIA JA HA OBERT

j.l.r.b.

LOS CANDILES El restaurant de la Llagosta és un dels únics del municipi que ha esperat fins a la fase 2 per obrir

dels esdeveniments. Pel Jose l'ob-

jectiu per enguany no és altra que 

"mantenir la plantilla i cobrir 

despeses".

Al restaurant la Llar d'en Tariel 

de Mollet, en canvi, van esperar 

la fase 1 de desescalada per reac-

tivar-se: "Vam fer números per 

fer comandes a domicili, men-

tre no podíem obrir, però no ens 

sortia a compte", explica la Tere, 

la seva propietària. Per obrir la 

terrassa en canvi, no s'ho van pen-

sar: "Ha funcionat força bé, es 

fan dos torns perquè la gent no 

s'acumuli i els clients han res-

post molt bé", diu la propietària 

del restaurant molletà que ha fet 

un escrit a l'Ajuntament demanant 

ampliar l'espai de terrassa. 

La Tere confia que en aquesta 

segona fase la clientela vagi aug-

mentant a mesura que avanci la 

setmana, tal com diu que va pas-

sar durant la primera fase. De mo-

ment, a la Llar d'en Tariel encara 

no treballa tota la plantilla i els 

propietaris han hagut de demanar 

préstecs per poder tirar endavant. 

La restauradora espera que a par-

tir de l'1 de juliol torni la "norma-

litat", això sí, amb una petició prè-

via: "que s'amplii l'hora noctura 

més enllà de les 23 h perquè els 

clients puguin allargar més les 

seves trobades". 

Un dels restaurants que ha pa-

tit més per obrir durant aquesta 

pandèmia ha estat Los Candiles, 

de la Llagosta. L'establiment, que 

compta amb una petita terrassa, 

va decidir no aixecar la persiana 

a la fase 1, perquè no els "sortien 

els números".  Ara amb la possi-

bilitat d'obrir a dins, compta amb 

7 taules disponibles, de les 33 que 

tenia, una limitació que l'ha espe-

ronat: estan creant el seu web i 

faran comandes a domicili.   a.m.

s.c.

POC ALUMNAT  Alguns infants al Centre d'Estudis Mollet, dimecres

BAIX VALLÈS. Amb l'entrada del 

Vallès Oriental a la fase 2, els 

centres educatius han reobert les 

portes per als infants i joves que 

ho necessitin o ho hagin sol·licitat.  

Educació ha informat que tots els 

centres del Baix Vallès  han pre-

sentat el seu pla d'obertura i que 

tots han estat validats pel depar-

tament. Tot  i  això,  el  nombre de 

famílies que han demanat  de tor-

nar a les aules ha estat molt baix, 

i en algunes escoles gairebé no hi 

ha hagut demanda. En educació 

infantil, per exemple, només un 

5% de les famílies han sol·licitat 

tornar a l’escola als  centres pú-

blics, mentre que als concertats la 

xifra ha estat una mica més alta.  

El director dels serveis territori-

als d’educació del Maresme i el Va-

llès Oriental, Pere Masó, recorda 

que el curs per a escoles i instituts 

acabarà de forma telemàtica, i que 

les sessions  presencials d'aquests 

dies no són  per avançar acadè-

micament,  sinó  per  fer  tutories,  

orientació educativa o preparació 

de la  selectivitat.  Masó  admet  

que  la  pandèmia  ha  tingut  efec-

tes  sobre  el món educatiu perquè 

no tothom pot  seguir  el curs amb 

les mateixes garanties, però afir-

ma que “els alumnes en sortiran 

amb més  competències emo-

cionals i digitals, més madurs 

i amb més capacitat per enten-

dre el món”. A  més,  destaca  que  

més  enllà  del  repte  organitzatiu  

d’aquestes  dues setmanes, “ens  

trobem  a  l’inici d’una  emer-

gència educativa  que  serà  im-

portant   resoldre  de  cara  al  se-

tembre”. “La idea és que llavors 

es pugui començar  el  curs  amb  

la  màxima normalitat, tot i que 

no serà de  manera ordinària, 

perquè caldrà  més professorat 

i nous espais”. Per això, Educació, 

ajuntaments i escoles ja planifi-

quen la reobertura dels centres al  

setembre valorant,  entre d'altres,  

la futura necessitat d'espais.

Canvis de criteris 

D'altra banda, aquesta setmana, el 

Procicat ha aprovat un document 

de modificació del pla de reober-

tura dels centres educatius del 

Departament d'Educació, aprovat 

el 20 de maig. Una de les novetats 

Portes entreobertes a l'escola
EL NOMBRE DE FAMÍLIES QUE HAN DEMANAT QUE ELS SEUS FILLS I FILLES TORNIN ALS CENTRES EDUCATIUS QUE REOBRIEN DILLUNS HA ESTAT MOLT BAIX

és que les llars d'infants podran 

oferir el servei de menjador si la 

titularitat considera que "pot ga-

rantir l'acompliment de les me-

sures sanitàries establertes".

Una d'aquestes és una separació 

mínima d'un metre entre infants. 

El document introdueix que per als 

infants d'un a sis anys es procurarà 

planificar les activitats atenent als 

criteris de mantenir les distàncies 

"en la mesura del possible". A 

més, amplia de 5 en fase 2 a 10 els 

alumnes màxims per grup en el pri-

mer cicle d'educació infantil quan el 

territori estigui en fase 3.   x.l.

Pere Masó: "Ens trobem a
l'inici d'una emergència

educativa que serà important
resoldre de cara al setembre"
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Segell per a la igualtat de gènereLa R2 recupera el 100% del servei

Coincidint amb la fase 2 del desconfinament, des de 
dilluns la línia R2 de Rodalies Renfe torna a funcionar 
amb normalitat. Pel que fa a l'R3, ha recuperat el seu 
servei habitual excepte en un dels set serveis per 
sentit que enllacen Barcelona amb Puigcerdà.

L’Ajuntament de Montmeló inicia el procés per tal d’obtenir el 
Distintiu per a la Igualtat de Gènere, un segell de qualitat que 
acredita la tasca que duen a terme els municipis més igualitaris, 
que se centra en la integració de la perspectiva de gènere en les 
polítiques i actuacions de l’administració local.

MONTORNÈS. El ple de l'Ajunta-
ment va aprovar dijous de la set-
mana passada el Pla municipal 
de prevenció d'incendis fores-
tals, un document que planifica 
les actuacions a fer fins al 2025 
per minimitzar el risc d'incendis 
als boscos montornesencs, prin-
cipalment al Parc de la Serralada 
Litoral. "El pla estableix quines 

seran les accions anuals que es 

faran i quines són prioritàries", 
explicava la regidora de Territori, 
Mar Garcia. El document ha estat 
elaborat i consensuat pels tècnics 
municipals, l'ADF la Conreria, que 
és l'associació de defensa forestal 
que actua a Montornès, la Direcció 
General de Protecció Civil i la Di-
putació, que, a més subvencionarà 
un 85% de les actuacions que es 
duguin a terme al municipi. El pla 
va ser aprovat per unanimitat.

Acord amb propietaris forestals
D'altra banda, el plenari munici-
pal també va donar el vistiplau 
al  conveni de col·laboració entre 
la Diputació, el Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral, els ajun-
taments que formen part del con-
sorci –entre els quals els de Mon-
tornès, Martorelles, Santa Maria 
de Martorelles, Vallromanes i Vi-
lanova del Vallès– i l'Associació 
de propietaris forestals Serralada 
Litoral Central per a la prevenció 

TERRITORI  EL DOCUMENT PLANIFICA LES ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ FINS AL 2025

Montornès aprova el pla 
contra incendis forestals

l.o.

ENTRADA A LA SERRALADA  Es faran actuacions de prevenció al parc

d'incendis forestals mitjançant 
el foment de la gestió forestal. 
En concret, segons informava la 

regidora de Territori, l'objectiu 
d'aquest acord és col·laborar amb 
els propietaris privats de bos-
cos en el manteniment d'aquesta 
massa forestal. "La gestió és molt 

costosa i difícil si l'haguessin 

d'assumir només els propieta-

ris", assegurava Garcia.
Així doncs, el conveni preveu 

actuacions per reduir el risc d'in-
cendi, restaurar zones forestals 
afectades per focs, impulsar inici-
atives per rebaixar la càrrega de 
combustible dels boscos i millorar 
l'adaptació d'espais agroforestals 
en el marc del canvi climàtic.

Segons Garcia, el compromís que 
adopta l'Ajuntament és finançar el 
programa anual d'actuacions i pro-
moure l'ús de biomassa en equipa-
ments públics. El conveni també es 
va aprovar amb el vot afirmatiu de 
tots els grups municipals  

MONTORNÈS. L'Ajuntament  ha 
obert una convocatòria d’ajuts 
per als nens i nenes de P3 a 6è que 
estiguin empadronats al municipi 
i que vulguin participar en les acti-
vitats extraescolars organitzades 
per les AMPA el curs vinent. És el 
segon any que el consistori con-
voca els ajuts directament a les 
famílies. Enguany, s'hi dedicaran 
27.000 euros, això suposa 12.000 
euros més que l'any passat.

L'objectiu de fer-ho ara és anti-
cipar-se a la programació de les 
activitats que finalment es puguin 
organitzar, en funció de la realitat 
del moment, de manera que les fa-
mílies sàpiguen ja quin percentatge 
de l'activitat tindran subvencionat 
en fer la inscripció. A l'hora d'ator-
gar les subvencions, es tindran en 
compte factors com la renda eco-
nòmica i el nombre membres de la 
unitat familiar, entre altres.

Si per causes sobrevingudes 
per la Covid-19 la renda de l'any 
2020 ha disminuït respecte la 
del darrer exercici fiscal liquidat, 
es podrà presentar documenta-
ció complementària que acrediti 
el canvi de situació. En funció de 
les puntuacions, s'atorgarà un 
ajut d'entre el 50 i el 90% sobre 
el preu d'inscripció a l'activitat. 
Excepcionalment s'arribarà al  
100 % del cost. 

MONTORNÈS. Entre el 14 de març i 
el 22 de maig el Servei d'Informa-
ció i Atenció a la Dona va atendre 
47 dones, un 80% més que durant 
el mateix període de l'any passat, 
segons dades municipals.

En previsió de les dificultats 
que podia comportar el confina-
ment per a les dones que patei-
xen violència masclista, el Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones 
de Montornès va reforçar els seus 
serveis amb una campanya comu-
nicativa i una línia d'atenció a tra-
vés de whatsapp. El resultat ha es-
tat un increment en el nombre de 
dones ateses, 47 en total, la qual 
cosa significa un increment del 
80% en relació al mateix període 
de l'any passat en què el servei 
va rebre sol·licitud d'atenció per 
part de 5 persones. La majoria de 
les consultes rebudes pel servei 
estaven relacionades amb la ne-
cessitat d'atenció psicològica i per 
part dels Serveis Socials.

Les dades de Montornès seguei-
xen la tendència donada a nivell 
autonòmic i estatal, amb un aug-
ment de les consultes i atencions 
però una baixada respecte a les 
denúncies presentades en els ca-
sos de violència masclista per la 
impossibilitat de sortir al carrer, 
especialment durant les primeres 
setmanes de l’estat d’alarma. 

SUBVENCIONSSERVEIS SOCIALS

L'Ajuntament 
incrementa els 
ajuts a activitats 
extraescolars

El SIAD atén un 
80% més de 
dones durant el 
confinament

Les actuacions de prevenció
de focs al bosc es finançaran
en un 85% amb subvencions
de la Diputació de Barcelona
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Descomptes en la llum

Pel que fa als ajuts 

en el consum, el 

govern ofereix des-

comptes d’entre el 25 

i el 40% en la factura de la 

llum. També es dóna una 

moratòria en el tall del telè-

fon i Internet: durant l'estat 

d'alarma les empreses de 

telecomunicacions no po-

den tallar el subministra-

ment per impagament de 

cap dels dos serveis.

Ajuda per les 
treballadores de la llar

Respecte als treba-

lladors, els artistes 

que formin part del 

Règim General d’Ar-

tistes en espectacles pú-

blics rebran una ajuda de 

776 euros durant mig any. 

També hi haurà una ajuda 

mensual per a les treballa-

dores de la llar que hagin 

reduït la seva jornada a cau-

sa del coronavirus o hagin 

perdut tots els ingressos, 

sempre i quan estiguessin 

Ajuts contra el coronavirus 
perquè ningú quedi enrere

MESURES DE LA GENERALITAT PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19

donades d’alta d’aquest rè-

gim especial abans de l'es-

tat d'alarma.

Els empleats afectats per un 

ERTO, d’altra banda, no cal-

drà que s’inscriguin a l’atur, 

i aquelles persones que ha-

gin acabat el seu contracte 

temporal -de com a mínim, 

dos mesos de durada- du-

rant l’estat d’alarma rebran 

una prestació puntual de 

430 euros. També hi haurà 

ajuts per aquelles perso-

nes que han de cuidar d’un 

familiar i per tant, es vegin 

obligades a reduir la seva 

jornada laboral. En aquest 

cas, caldrà demanar la 

prestació a l’empresa.

Préstecs ajornats  
durant tres mesos

Sobre els ajuts en 

l'economia familiar, 

es podran ajornar 

els préstecs i les tar-

getes de crèdit durant tres 

mesos, sempre i quan els 

ingressos hagin disminuït 

de forma dràstica com a 

conseqüència de la crisi 

La Generalitat de Catalunya ofereix ajudes a particulars i a empreses per alleugerir l’impacte 

La Generalitat ofereix  
descomptes d'entre 
un 25% i un 40% en 
la factura de la llum i 
moratòries en el tall 
de telèfon i internet

Qui hagi acabat un 
contracte temporal 
durant l'estat  
d'alarma rebrà una 
prestació puntual de 
430 euros
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virus 

alleugerir l’impacte 

sanitària. De la mateixa ma-

nera, s’allarga dos mesos el 

termini per pagar l’impost so-

bre successions, a partir de la 

finalització de l’estat d’alar-
ma. Finalment, si es sol·licita, 

una part dels plans de pen-

sions es pot reemborsar du-

rant el període de mig any.

Política de zero 
desnonaments

En l’àmbit de l’habi-

tatge es contempla 

que els contractes 

de lloguer que aca-

bin durant l’estat d’alarma 

es puguin allargar mig any 

i amb les mateixes condi-

cions. També hi haurà una 

moratòria de tres mesos en 

el pagament de la hipoteca. 

Mentre duri l’estat d’alarma, 

d’altra banda, es podrà atu-

rar un desnonament, sempre 

i quan es tracti de persones 

vulnerables i sense alter-

nativa d'un altre habitatge. 

També s’ajudarà amb el pa-

gament del lloguer a les per-

sones grans i les dones víc-

times de violència masclista. 

+ Tots els ajuts es poden consultar al web de la Generalitat activem.gencat.cat

l’impacte econòmic que ha deixat la Covid-19

La Generalitat i el govern espanyol han posat en marxa una sèrie 

d’ajuts per pal·liar la crisi del coronavirus. Són descomptes en el 

consum de la llar, ajudes per als treballadors –afectats o no per 

un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació–, ajudes 

en l’economia familiar i en habitatge i també destinades a  

empreses i autònoms. En tots els casos, l’objectiu és ajudar 

els ciutadans a alleugerir els efectes econòmics de la crisi.

Així mateix, s’ajornarà el 

pagament del lloguer dels 

pisos i locals comercials 

del parc d’habitatges pú-

blics de la Generalitat. Tam-

bé s’oferiran microcrèdits al 

0% d'interès perquè petits 

propietaris puguin pagar el 

lloguer.

Suport a empreses 
i autònoms

Per acabar, les em-

preses i els autò-

noms també tin-

dran els seus propis 

ajuts, en funció del sector. 
Podran rebre diferents sub-

sidis, subvencions i pres-

tacions, amb l’objectiu de 

mantenir tots els llocs de 

treball, així com crèdits i 

préstecs, i podran ajornar 

tributs i el lloguer dels seus 

negocis. També tindran 

descomptes sobre la gestió 
dels residus. Podran aco-

llir-se, entre d’altres bonifi-

cacions, a una reducció en 
el pagament fraccionat de 

l'IRPF i de la quota trimes-

tral de l’IVA. i

Es podrà aturar un 
desnonament sempre 
i quan es tracti de 
persones vulnerables 
i sense alternativa 
d'un altre habitatge

Empreses i autònoms 
podran acollir-se a 
una reducció en el 
pagament de l'IRPF i 
de la quota trimestral 
de l'IVA, entre altres
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MONTORNÈS. El col·lectiu Montornès Ani-

mal va fer divendres la seva primera acció 

pública amb la recollida de residus d'espais 

naturals del municipi, amb la col·laboració 

d'alguns veïns que es van sumar a la inicia-

tiva. "La valoració és molt positiva tenint 
en compte que vam organitzar la propos-
ta amb poca antelació i que era la nostra 
primera activitat", diuen. Els participants 

van recollir un gran volum de plàstics, vidres, 

cartrons i altres materials que es van diposi-

tar en un espai que l'Ajuntament havia reser-

vat a l'espai firal. "Estem estudiant dotar la 
iniciativa d'una periodicitat mensual per 
anar consolidant aquest tipus d'accions 
al territori i per complementar la jornada 
europea Let's Clean Up Europe / Fem Dis-
sabte", apunten.  

 EL COL·LECTIU DUIA A TERME LA SEVA PRIMERA ACCIÓ PÚBLICA DIVENDRES

Montornès Animal estudia fer 
recollides de brossa mensuals

MONTORNÈS. El ple de dijous passat 

va aprovar una moció de suport als 

treballadors de Nissan, que va ser 

presentada per Més per Montor-

nès i va comptar amb aportacions 

de Montornès en Comú. La moció 

insta totes les institucions al més 

alt nivell (Generalitat i Govern cen-

tral) a "promoure totes les acci-
ons necessàries per interpel·lar 
la direcció de Nissan perquè 
mantingui actives les plantes i 
l'ocupació que en depèn". El text 

també critica la decisió de la mul-

tinacional japonesa que ha decidit 

tancar "malgrat les nombroses 
aportacions de diners públics 
que han fet diverses administra-
cions públiques per tal de garan-
tir la seva viabilitat". La regidora 

ponent de Més per Montornès, 

Irene Egea, lamentava l'afectació 

també als treballadors indirectes 

i opinava que "no pot ser que els 
surti gratis deixar tantes famí-
lies a l'estacada", deia. El text va 

ser aprovat amb el suport unànime 

de tots els grups municipals. 

LABORAL

Suport unànime 
del plenari als 
afectats de Nissan

ricardo piris

BOSSES PLENES Les joves Ada i Cloe Piris durant la recollida de brossa de divendres

l.o.

PENDENT D'URBANITZAR  La zona compta amb uns 65 propietaris

MONTORNÈS. Després de les múl-

tiples complicacions sorgides, la 

futura urbanització de Can Xec ha 

fet un pas endavant. Tot i l'estat 

d'alarma –que va interrompre el 

procediment d'obertura de pli-

ques de les empreses que opten a 

executar l'obra– el govern local ha 

aconseguit desencallar el procés i 

preveu poder formalitzar l'adjudi-

cació entre juny i juliol. 

Un total de 12 empreses es van 

presentar al concurs públic pel 

projecte urbanístic, amb un pres-

supost de licitació de 2.446.668,30 

€ IVA inclòs. Després de l'obertu-

ra dels sobres, el govern ja té una 

preadjudicació a la UTE formada 

per Hercal-AMSA, a l'espera d'un 

informe de viabilitat, ja que la 

UTE presentava una oferta amb 

una rebaixa econòmica a l'entorn 

del 20% (1.937.000 euros aproxi-

madament). "Aquesta rebaixa es 
podria considerar temerària i 
per això ara estem a l'espera de 

El govern local desencalla el 
procés d'urbanització de Can Xec 

URBANISME  UNA DOTZENA D'EMPRESES S'HAN PRESENTAT AL CONCURS PER FER L'OBRA, QUE ES VOL ADJUDICAR EN BREU

l'informe per veure si l'oferta 
està degudament justificada", 

explica el regidor del barri de Can 

Xec, Jordi Delgado.

En tot cas, Delgado assegura que 

les conclusions d'aquest informe no 

retardaran més l'adjudicació. "Si fi-
nalment no s'adjudica a aquesta 

UTE s'adjudicarà a la segona em-
presa millor posicionada però no 
ho allargarem més", diu.

Ara fa un any, s'aprovava de-

finitivament el projecte d'urba-

nització i parcel·lació de Can Xec. 

Després d'un període d'al·lega-

cions, finalment el projecte va 

tirar endavant amb una reducció 

del pressupost de quasi un 18%, 

un cost que hauran d'assumir els 

aproximadament 65 propieta-

ris de la zona i que respondran a 

unes quotes molt dispars entre 

els 20.000 i fins als 150.000 eu-

ros. Segons explicava l'alcalde al 

ple de dijous de la setmana pas-

sada, la possible rebaixa del cost 

de l'obra no s'aplicarà a les quo-

tes dels propietaris fins que els 

treballs no estiguin finalitzats. "El 
possible retorn es farà amb l'úl-
tima certificació d'obra perquè 
sempre poden haver imprevis-
tos. Els veïns pagaran exacta-
ment el que hagi costat l'obra", 

deia José Antonio Montero.

Delgado es mostra satisfet per 

haver avançat en el procés de lici-

tació i adjudicació. "És una bona 
notícia perquè els veïns estan 
esperant una obra que digni-
ficarà les seves condicions de 
vida", apunta. i laura ortiz
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DONACIÓ EN EL MARC DEL PROJECTE CONNECTA DELS SOCIALISTES

ENSENYAMENT  PENDENTS DE LES NECESSITATS D'ESPAI

El PSC lliura 12 tauletes 
a l'Escola Marinada

Montero reclama a 
Educació planificació 
per iniciar el nou curs 

psc montornès

DONACIÓ La portaveu socialista, Eva Díaz, va lliurar el material a Toñi Piñero

MONTORNÈS. La seu de l'agrupa-

ció del PSC de Montornès va ser 

dimarts l'escenari del lliurament 

de 12 noves tauletes amb funda i 

teclat al CEIP Escola Marinada de 

MONTORNÈS. L'alcalde, José Anto-

nio Montero, ha demanat al De-

partament d'Educació una planifi-

cació i millor coordinació amb els 

ajuntaments per preparar l'inici 

del proper curs a les escoles. En 

una trobada amb responsables 

dels Serveis Territorials d'Edu-

cació, Montero, i altres alcaldes i 

responsables municipals d'educa-

ció, van traslladar el malestar per 

la manera en què s'han planificat 

i executat aquests mesos de con-

finament. "Hi ha hagut descon-

sideració per part del Departa-

ment que no ens ha tingut com 

a aliats al territori malgrat la 

tasca que els ajuntaments hem 

estat fent", explicava Montero 

durant el ple de dijous de la set-

mana passada, en què explicava 

que encara hi ha alumnes que no 

han rebut el suport informàtic 

que havia de proporcionar-los el 

Departament. "Cal establir me-

canismes de diàleg perquè la 

situació al setembre serà com-

plicada", deia l'alcalde.

La previsió que des del Departa-

ment d'Educació s'està fent de re-

ducció de ràtios a les aules de cara 

al nou curs pot fer, segons Mon-

tero, "que es doblin les neces-

sitats no només d'espais sinó 

també de serveis com la neteja, 

la prevenció... Als ajuntaments 

se'ns gira feina", opinava.

De fet, la necessitat d'ampliar 

espais pot fer que el Departament 

reclami instal·lacions per fer clas-

se fora de les escoles. "Ens poden 

reclamar alguns espais però no 

volem que ho facin l'1 de setem-

bre. Volem que sigui de manera 

planificada i dialogada amb els 

municipis. Però em temo que 

amb l'agost pel mig no serà pos-

sible", deia Montero.

L'alcalde apuntava que els pre-

paratius per a la reobertura aques-

ta setmana han anat bé i lamen-

tava la situació dels alumnes més 

vulnerables que "han patit més 

per la manca de suport aquests 

mesos i patiran davant un se-

tembre ple d'incògnites".  

Montornès del Vallès. La donació 

forma part del projecte Connecta, 

que van posar en marxa els socia-

listes de Montornès per evitar que 

cap estudiant quedés sense con-

nexió amb la seva escola per causa 

de la crisi del Covid. Amb aquestes 

12, ja s'han lliurat 34 equips. "Les 

peticions venen directament de 

les escoles i és l'escola qui deci-

deix a quins alumnes es cedei-

xen", expliquen els socialistes.

Els equips informàtics són do-

nacions a fons perdut que fa el 

PSC a les escoles com a material 

escolar. El lliurament de dimarts 

va anar a càrrec de la portaveu del 

grup municipal del PSC, Eva Díaz, i 

va recollir el material Toñi Piñero, 

com representant de l'Escola Ma-

rinada.

Fa unes setmanes el PSC tam-

bé feia una donació de mitja tona 

d'aliments a Càritas Montornès.  

De cara al setembre,
 Educació podria demanar a 
l'Ajuntament espais fora de 

les escoles per fer classes

Josep Pi i Morral
President honorífic del Club Muntanyenc Mollet 

que ens deixà en temps de confinament, amb data 
31.3.2020. Persona compromesa amb l’entitat, 

excursionista dinàmic, un gran company  i una persona 
amb una pregona estima de la muntanya i la natura. 

Que t’acompanyi el nostre record, 
descansa en pau!

Joan Folch i Alech
(Tortosa, 1934 - Mollet 2020)

La cooperativa Som* expressa el seu condol 
a familiars, amics i amigues de qui va ser l’home 
del temps del diari Contrapunt en els seus inicis.

Descansi en pau  

Divendres, 12 de juny de 2020

9h i 16h: Programació infantil

10h : Ben Trobats

14h: Al Dia Vallès Oriental

19h: Connecti.cat

Dissabte, 13 de juny de 2020

10h i 16h: Programació infantil

17h: The weekly mag. Home edition

18h: Horari d’estiu

15h i 21h: Els alcaldes responen els 

dubtes de la crisi del coronavirus (r)

22h. El Partit. Futbol: CF Mollet UE- CF Parets (r)

Diumenge, 14 de juny de 2020

10h i 16h: Programació infantil

15h i 21h: Els alcaldes responen els 

dubtes de la crisi del coronavirus (r)

17h: Infantil: Les malifetes de l’Emil

18h: Horari d’estiu

Dilluns, 15 de juny de 2020

9h i 16h: Programació infantil

10h : Ben Trobats

14h: Al Dia Vallès Oriental

19h: Connecti.cat

20.30h: La Jornada

Dimarts,  16 de juny de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 10h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 17 de juny de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 10h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

Dijous, 18 de juny de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 10h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET

02/06 Magdalena González del Pozo  99 anys

04/06 Francisco Ros Izquierdo  81 anys

10/06     Joan Folch i Alech  85 anys

SANTA MARIA DE MARTORELLES

03/06 Jose Merino Gil 80 anys

PARETS DEL VALLÈS

08/06 Margarida Vicente Rafols 84 anys

         Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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Multes de fins a 1.000 € per llençar 
deixalles als carrers de Sant Fost
SANT FOST. El ple de l’Ajuntament 

va aprovar aquest dimarts la modi-

ficació de l’ordenança de convivèn-

cia ciutadana i via pública per pre-

servar la salubritat dels carrers de 

Sant Fost i frenar l’abandonament 

de deixalles fora dels contenidors, 

una pràctica incívica que s’ha vist 

agreujada darrerament. 

Així, el ple de la corporació va 

acordar incrementar la tipificació 

de determinades sacions, perquè 

deixin de considerar-se lleus i pas-

sin a ser greus. En aquest sentit, a 

partir d'ara seran considerades 

greus tirar o dipositar a terra qual-

sevol deixalla; dipositar les escom-

braries fora dels llocs autoritzats; 

l'abandonament  de mobles, elec-

trodomèstics, estris, trastos i simi-

lars a la via pública; llençar puntes 

de cigars o altres matèries enceses 

als contenidors o embrutar amb 

deposicions o miccions tant de per-

sones com d'animals la via pública.

L'aprovació d'aquesta ordenan-

ça també inclou la modificació de 

les  quanties de les sancions les 

quals seran de fins a 150 euros les 

considerades lleus (abans, podien 

arribar als 80 euros). Mentre que 

les greus passara dels fins a 200 

euros actuals als fins a 400 euros i 

les molt greus també doblen el seu 

cost, passant dels fins a 500 euros  

a fins a 1.000 euros. La modificació 

de l'ordenança es va aprovar amb 

els vots a favor de l'equip de govern 

i l'abstenció d'Independents Units 

per Sant Fost. 

El plenari també va aprovar ad-

herir-se al decàleg per a la recu-

peració socioeconòmica dels mu-

nicipis de Catalunya, elaborat per 

l’Associació Catalana de Municipis i 

la Federació Catalana de Municipis. 

Suport als treballadors de Nissan
Pel que fa a les mocions, el consis-

tori va aprovar per unanimitat una 

moció de suport als treballadors 

i treballadores de Nissan que va 

presentar el sindicat CCOO. Així 

com les dues que el grup Sant Fost 

En Comú Podem va posar sobre la 

taula; una d'elles per regular l’ús 

de pirotècnia, recomanant aquella 

que sigui de baix o nul impacte so-

nor per protegir la ciutadania sen-

sible i els animals i una altra, per 

impulsar un model públic i de qua-

litat a les residències i en l’atenció a 

la gent gran de Catalunya. 

L'última moció aprovada, tam-

bé per unanimitat, va ser una de 

rebuig al racisme i la xenofòbia 

presentada pel grup d’ERC-JXSF en 

què Sant Fost es declara municipi 

antifeixista i l’Ajuntament es com-

promet, entre d’altres, a prevenir i 

combatre tota pràctica de racisme. 

Pagament extra per la Covid-19
Pel que fa a les mocions presenta-

des per IUSF, totes tres van quedar 

sense efecte, ja que van comptar 

amb un empat en el nombre de 

vots, 6 a favor, d'IUSF i 1 abstenció 

de Sant Fost en Comú Podem, men-

tre la resta del govern va votar en 

contra. L'empat es va desfer amb el 

vot de qualitat de l'alcalde. Des de 

IUSF s'instava al govern a demanar 

un pagament extra de 600 € als 

membres de la brigada municipal i 

als de la Policia Local, per les seves 

tasques durant la pandèmia. Així 

com indemnitzar o realitzar una 

subvenció extra de  500 € a cada 

membre de Protecció Civil. 

Des del govern, es van consi-

derar les propostes "un greuge 

comparatiu" per la resta de tre-

balladors municipals, deia el regi-

dor Xavier Conesa. Mentre la por-

taveu d'Independets, Montserrat 

Sanmarti subratllava: "no estem 

parlant de sous, és una gratifi-

cació". Per la seva banda, l'alcalde 

alertava: "encara no hem sortit 

de l'estat d'alarma", afirmant que 

"aquest govern valorarà i farà 

aquest reconeixement, però ni 

és el lloc, ni el moment". 

PLE L'AJUNTAMENT VA APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA ELECCIONS

Bastida presenta 
candidatura per 
coordinar Podem 
Catalunya

SANT FOST. El regidor de Sant Fost 

en Comú Podem, Alberto Bastida,  

ha presentat candidatura per li-

derar la coordinació autonòmica 

de Podem a Catalunya. Entre Totes 

Podem es postula com una candi-

datura, segons Bastida, "de bases 

i plural" que es presenta amb la fi-

nalitat d'intentar "unir i refundar 

el partit a Catalunya". El candidat 

feia aquestes declaracions en una 

entrevista en directe a Youtube el 

passat dilluns. 

ALBERTO BASTIDA

arxiu
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Multes de fins a 1.000 € per llençar 
deixalles als carrers de Sant Fost
SANT FOST. El ple de l’Ajuntament 

va aprovar aquest dimarts la modi-

ficació de l’ordenança de convivèn-

cia ciutadana i via pública per pre-

servar la salubritat dels carrers de 

Sant Fost i frenar l’abandonament 

de deixalles fora dels contenidors, 

una pràctica incívica que s’ha vist 

agreujada darrerament. 

Així, el ple de la corporació va 

acordar incrementar la tipificació 

de determinades sancions, perquè 

deixin de considerar-se lleus i pas-

sin a ser greus. En aquest sentit, a 

partir d'ara seran considerades 

greus tirar o dipositar a terra qual-

sevol deixalla; dipositar les escom-

braries fora dels llocs autoritzats; 

l'abandonament  de mobles, elec-

trodomèstics, estris, trastos i simi-

lars a la via pública; llençar puntes 

de cigars o altres matèries enceses 

als contenidors o embrutar amb 

deposicions o miccions tant de per-

sones com d'animals la via pública.

L'aprovació d'aquesta ordenan-

ça també inclou la modificació de 

les  quanties de les sancions les 

quals seran de fins a 150 euros les 

considerades lleus (abans, podien 

arribar als 80 euros). Mentre que 

les greus passarà dels fins a 200 

euros actuals als fins a 400 euros i 

les molt greus també doblen el seu 

cost, passant dels fins a 500 euros  

a fins a 1.000 euros. La modificació 

de l'ordenança es va aprovar amb 

els vots a favor de l'equip de govern 

i l'abstenció d'Independents Units 

per Sant Fost (IUSF). 

El plenari també va aprovar ad-

herir-se al decàleg per a la recu-

peració socioeconòmica dels mu-

nicipis de Catalunya, elaborat per 

l’Associació Catalana de Municipis i 

la Federació Catalana de Municipis. 

Suport als treballadors de Nissan
Pel que fa a les mocions, el consis-

tori va aprovar per unanimitat una 

moció de suport als treballadors 

i treballadores de Nissan que va 

presentar el sindicat CCOO. Així 

com les dues que el grup Sant Fost 

En Comú Podem va posar sobre la 

taula; una d'elles per regular l’ús 

de pirotècnia, recomanant aquella 

que sigui de baix o nul impacte so-

nor per protegir la ciutadania sen-

sible i els animals i una altra, per 

impulsar un model públic i de qua-

litat a les residències i en l’atenció a 

la gent gran de Catalunya. 

L'última moció aprovada, tam-

bé per unanimitat, va ser una de 

rebuig al racisme i la xenofòbia 

presentada pel grup d’ERC-JXSF en 

què Sant Fost es declara municipi 

antifeixista i l’Ajuntament es com-

promet, entre d’altres, a prevenir i 

combatre tota pràctica de racisme. 

Pagament extra per la Covid-19
Pel que fa a les mocions presenta-

des per IUSF, totes tres van quedar 

sense efecte, ja que van comptar 

amb un empat en el nombre de 

vots, 6 a favor, d'IUSF i 1 abstenció 

de Sant Fost en Comú Podem, men-

tre la resta del govern va votar-hi 

en contra. L'empat es va desfer amb 

el vot de qualitat de l'alcalde. Des 

d'IUSF s'instava al govern a dema-

nar un pagament extra de 600 € als 

membres de la brigada municipal i 

als de la Policia Local, per les seves 

tasques durant la pandèmia. Així 

com indemnitzar o realitzar una 

subvenció extra de  500 € a cada 

membre de Protecció Civil. 

Des del govern, es van consi-

derar les propostes "un greuge 

comparatiu" per la resta de treba-

lladors municipals, deia el regidor 

Xavier Conesa. Mentre la porta-

veu d'IUSF, Montserrat Sanmartí 

subratllava: "no estem parlant 

de sous, és una gratificació". Per 

la seva banda, l'alcalde alertava: 

"Encara no hem sortit de l'estat 

d'alarma", afirmant que "aquest 

govern valorarà i farà aquest re-

coneixement, però ni és el lloc, 

ni el moment". 

PLE L'AJUNTAMENT VA APROVAR DIMARTS LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA ELECCIONS

Bastida presenta 
candidatura per 
coordinar Podem 
Catalunya

SANT FOST. El regidor de Sant Fost 

en Comú Podem, Alberto Bastida,  

ha presentat candidatura per li-

derar la coordinació autonòmica 

de Podem a Catalunya. Entre Totes 

Podem es postula com una candi-

datura, segons Bastida, "de bases 

i plural" que es presenta amb la fi-

nalitat d'intentar "unir i refundar 

el partit a Catalunya". La campa-

nya de primàries interna de l'or-

ganització morada va començar el 

passat dia 9 de juny. 

ALBERTO BASTIDA

arxiu
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Eficiència energètica

Coincidint amb la Setmana de l'Energia 

2020, la Diputació de Barcelona, amb 

la coordinació de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat, organit-

za amb el Consell Comarcal del Vallès 

Oriental la  sessió virtual  Estalvia des de 

casa. Estalvia des de la teva empresa. Es 

tracta d'un cicle de tallers virtuals amb 

directes a Zoom i Youtube Live. L'objec-

tiu principal d'aquesta acció telemàtica  

és apropar a la ciutadania i comerços 

dels municipis - sobretot municipis 

mitjans i petits - els serveis d'assesso-

rament en estalvi  i eficiència energètica 

a través d'eines virtuals.

TALLER VIRTUAL DE 
LA DIPUTACIÓ SOBRE 
L'ESTALVI D'ENERGIA

L'AIBV aposta per l'energia 
verda creant una integradora
BAIX VALLÈS. L'Agrupació d'In-

dustrials del Baix Vallès (AIBV), 

des de la seva comissió d'energia, 

està treballant per crear entre els 

associats una integradora d'ener-

gia. L'objectiu és disposar d'una 

major força per comprar energia 

al mercat, a preus més raonables, 

sense dependre d'una comercia-

litzadora i aprofitar la integradora 

per compartir sinergies entre les 

empreses, podent utilitzar l'ener-

gia sobrant generada per una em-

presa per aquelles altres empre-

ses o habitatges que formin part 

de la integradora.

De moment, 15 conglomerats 

d'empreses s'han sumat a aques-

ta proposta, segons explica el se-

cretari general adjunt de l'AIBV, 

Demián Tabbia.  L'objectiu que es 

marca l'agrupació per tirar enda-

vant la proposta és "arribar als 40 

kilowatts", una xifra que esperen 

poder aconseguir abans d'aquest 

estiu. De moment ja compten amb 

32 kilowatts de les empreses que 

s'han afegit a la integradora. 

TEIXIT INDUSTRIAL L'OBJECTIU DE L'AGRUPACIÓ DEL BAIX VALLÈS ÉS GENERAR SINERGIES I REDUIR COSTOS ENERGÈTICS

La finalitat és que les pròpies 

companyies puguin generar, si no 

tota una part de l'energia que con-

sumeixen, reduint costos i evitant 

el consum de combustibles fòssils. 

Això ja sigui perquè les empreses 

instal·lin plaques fotovoltaiques 

en els sostres de les seves naus o 

perquè un grup d'empreses aposti 

per crear horts solars als polígons. 

Aposta pel medi ambient
Segons Tabbia, amb aquesta apos-

ta per l'energia verda, "no només 

es vol arribar al teixit industrial 

sinó també als habitants dels mu-

nicipis" i un al·licient bàsic perquè 

es doni aquesta aposta passa  per-

què els consistoris del Baix Vallès 

apostin per la bonificació de l'IBI per 

a la instal·lació de les plaques, com ja 

es fa en altres consistoris d'arreu de 

l'Estat. Segons el secretari general 

adjunt d'AIBV, ja han fet arribar la 

proposta a l'Ajuntament de Marto-

relles i al de Sant Fost.  a.mir

BAIX VALLÈS. El Pla d'Ocupació de 

Creu Roja a Mollet - Baix Vallès 

posa en marxa el Projecte "Emplea 

Redes", un programa destinat a la 

creació de xarxes de suport mutu 

per a l'acompanyament i assesso-

rament cap a la inserció laboral a 

persones que es troben desanima-

La Creu Roja engega al 
Baix Vallès el projecte 
en xarxa "Emplea Redes"

OCUPACIÓ EL PROGRMA ES DESTINA A LA CREACIÓ DE XARXES DE SUPORT MUTU PER A L'ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

La usura en 
les targetes 
“revolving”
El termini per a liquidar l’Im-
post En la seva sentència de 
4 de març de 2020, el Tribunal 
Suprem ha reconegut la usu-
ra de les targetes “revolving” 
i dóna la raó als usuaris que 
s’havien convertit en deutors 
captius, ja que aquestes tar-
getes no permeten el paga-
ment del que es disposa d’una 
sola vegada, al mes següent, 
com les de crèdit més co-
muns, sinó que el pagament 
es produeix en quotes.
Això suposa generar un deute 
pendent de pagament que no 
es va extingint, i sobre la qual 
el banc aplicarà uns interes-
sos que, a més, són extrema-
dament alts: de fins al 27%, 
com és el cas de la targeta que 
ha arribat al Suprem.
Així, el Tribunal Suprem ataca 
la pròpia naturalesa del con-
tracte en tractar-se de quotes 
baixes i constants, que pel seu 
baix import paguen una pro-
porció alta d’interessos men-
tre que amortitzen poc capital, 
de manera que el prestatari es 
converteix en deutor captiu, 
d’un gran deute.

aibv

LA SEU  L'AIBV compta ja amb el sí d'una quinzena de conglomerats

des davant una situació d'atur. 

L'objectiu d'aquest projecte és 

crear xarxes entre els participants 

mitjançant un suport mutu en la 

recerca de feina i amb l'acompa-

nyament de professionals de l'ori-

entació i inserció sociolaboral. 

A qui es dirigeix el pla
El pla s'adreça a qualsevol persona 

que es trobi en una situació de vul-

nerabilitat social i tingui dificultats 

d'accés, manteniment o millora 

en l'ocupació com a conseqüèn-

cia d'un baix nivell d'ocupabilitat. 

Dins d'aquestes persones podem 

trobar dificultats i problemàti-

ques afegides com a conseqüència 

de factors de gènere, origen, edat, 

condicions físiques i psíquiques, 

entre altres. 

La Creu Roja al Baix Vallès se 

centra en atendre els municipis de 

la seva àrea d'influència com són 

Mollet, la Llagosta, Parets, Sant 

Fost, Martorelles i Santa Maria.  
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MONTORNÈS. Henkel porta temps 

apostant per la transformació di-

gital de les seves instal·lacions i la 

indústria 4.0. En aquest sentit, di-

ferents tipus de tecnologia estan 

simplificant i millorant els proces-

sos per augmentar l'eficiència i per 

això la fàbrica de Henkel de Mon-

tornès de Vallès, juntament amb Si-

emens, empresa pionera i referent 

mundial en digitalització amb mul-

titud de programes i iniciatives, té 

com a objectiu incrementar la seva 

eficiència productiva fins a un 10%.

La nova línia d'envasat de de-

tergent líquid de Henkel Ibèrica 

s'ha convertit en una de les més 

modernes i altament automatit-

zades del gegant alemany, en ser 

capaç d'omplir fins a 300 ampo-

lles de detergent líquid al minut. 

Henkel necessitava una solució 

adaptada a les seves diferents 

productes i necessitats de pro-

ducció i ho ha aconseguit en intro-

duir equips plug and play, la qual 

cosa li permet disminuir el temps 

de llançament al mercat, optimit-

zar els temps de resposta i millo-

rar la qualitat fins a aconseguir 

una producció amb zero fallades.

Siemens també ha millorat la vi-

sualització de la línia de producció, 

mostrant a l'instant l'estat operatiu 

i els objectius de producció. A més, 

gràcies a una pantalla globalment 

estandarditzada per a totes les lí-

nies i plantes de Henkel, es poden 

monitoritzar constantment totes 

les dades de cada comanda i les 

seves possibles desviacions en tots 

els països. Amb la digitalització rea-

litzada per Siemens facilita que els 

responsables puguin accedir a la 

documentació en tot moment re-

duint així el temps de formació en 

manteniment i l'emmagatzematge 

de peces de recanvi.

Jordi Juncà, director de la plan-

ta, comenta que "la digitalització 

va més enllà de connectar les 

nostres màquines, ens dóna el 

poder de controlar, analitzar 

les dades en temps real i influir 

INDÚSTRIA  LA NOVA LÍNIA D'ENVASAT DE DETERGENTS LÍQUIDS DE LA PLANTA MONTORNESENCA, DE LES MÉS MODERNES

La digitalització a Henkel fa créixer
un 10% l'eficiència productiva

perquè l'eficiència de la plan-

ta sigui en tot moment òptima. 

Això ens permet mantenir bai-

xos els costos de producció i 

augmentar així la competitivi-

tat de tota la nostra cadena de 

subministrament". "Planegem 

una segona fase digitalitzar la ca-

dena de subministrament, amb 

innovacions de producte i ca-

racterístiques digitals integrant 

robots a les estacions d'envasa-

ment i crear un Bessó Digital", 

anuncia José Ramón Castro, Delegat 

Regional de Siemens a Catalunya, 

Aragó i Balears.  

henkel ibérica

NOVA LÍNIA  S'ha modernitzat la línia d'envasat de detergent líquid

BAIX VALLÈS. Diverses empreses 

baixvallesanes han estat guardona-

des pel portal especialitzat Bodas.

net, organitzador dels Wedding 

Awards, que enguany arriben a la 

7a edició. Aquests premis són con-

siderats els premis més reconeguts 

del sector nupcial i tenen l'objec-

tiu de reconèixer l'excel·lència en 

el servei ofert per les empreses de 

el sector. En la categoria de res-

taurants han estat reconeguts: 

El celler de Can Torrens i la Mas 

Llombart, de Sant Fost, i el restau-

rant Can Oliver, de Montornès. Pel 

que fa a la categoria de fotografia, 

ha estat premiada l'empresa Nor-

th Miles de Mollet. En música, la 

firma Conecta So de Sant Fost; en 

transport, Sagalés de Mollet; i en 

bellesa i salut, Laura Aguilera de 

Mollet. Els guardons estan basats 

en més de 7 milions d'opinions de 

parelles al portal i només reconeix 

un 5% de les  més de 47.000 em-

preses presents.  

EMPRESA

El restaurant 
Can Oliver, 
guardonat pel 
portal Bodas.net
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La decisió de suspendre la festa major d'aquest estiu i tots els grans 

esdeveniments culturals que es preveien als carrers de Mollet fins a finals 

d'any comencen a recollir crítiques. Més enllà de la prudència que cal després 

de la dolorosa situació de pandèmia que s'ha viscut al territori, cal superar la 

por per no paralitzar encara més el país. L'Ajuntament hauria de ser capaç de 

presentar i liderar alternatives que compleixin les normatives de seguretat que 

es marquin i no deixar deserta l'oferta cultural fins a finals d'any. Per contra, tira 

pel dret –amb menys consens del que podia semblar– i decideix deixar en mans 

d'entitats i privats el panorama cultural dels propers mesos, ja prou maltractat 

per l'administració municipal. El govern anunciava que part dels recursos 

que s'estalviaran es dedicaran a benestar social.Potser molts d'aquests ajuts 

hauran d'anar, precisament, a persones que es dediquen professionalment al 

món de la cultura i que amb decisions com la que ha pres l'Ajuntament de Mollet 

continuaran uns quants mesos sense poder treballar.

CULTURA MALTRACTADA

Editorial

Cal dotar els CAP de recursos 

econòmics i de personal suficient

amb substitucions immediates de

baixes i absències de sanitaris

Hem vist com en els darrers 
anys els diferents governs de la 
Generalitat han anat retallant 
dràsticament  els pressupostos en 

matèria de salut. Aquesta situació ha com-
portat la precarització i la disminució de les 
plantilles del personal sanitari, sobretot en 
l'atenció primària.

La pandèmia del Covid-19 ha esdevingut 
devastadora en infeccions i morts evitables, 
especialment en les residències de gent gran 
per la desídia de l’administració i la manca de 
mitjans i de personal. Ha hagut de ser la soci-
etat civil organitzada la que ha hagut de suplir 
en part aquestes deficiències que presenta el 
nostre sistema sanitari.

Arran de tot plegat, la ciutadania ha pogut 
comprovar fins a quin punt és important tenir 
una sanitat pública potent i solidària amb tota 
la població. I és que han estat els i les sanitàri-
es de la pública les que han donat la cara i han 
exposat la seva salut, i fins i tot la seva vida, per 
a cuidar i curar a les persones malaltes del Co-
vid-19 i d’altres patologies. Des d'aquí volem 
agrair-los i fer-los un reconeixement ciutadà.

La sanitat pública ens està salvant i hem 
de defensar-la amb dents i ungles. Ara és el 
moment de mobilitzar-nos i canviar l’actual 
model públic-privat que sustenta la sanitat 
catalana i espanyola per un  model 100% 

Canvis als centres de salut
públic. Per assolir-ho, és necessari derogar 
la Llei General  de sanitat i blindar-la a escala 
constitucional, perquè no es pugui externalit-
zar, privatitzar i mercantilitzar la nostra salut 
i la nostra vida, invertint en salut com a mínim 
el que es gastava el 2011, abans de les retalla-
des que avui patim.

Un altre punt important és dotar als CAP de 
recursos econòmics i de personal suficient, 

duent a terme substitucions immediates de 
les baixes i absències dels professionals. Cal 
establir també que l’atenció domiciliària i a 
les residències les pugui fer el metge o infer-
mer del CAP, corrent les Urgències a càrrec 
del metge de capçalera. Així mateix, calen 
Consells de Salut on participin tots els sectors 
implicats i llistes d'espera d’un màxim de 48 
hores a l’atenció primària (reduint també 
dràsticament les hospitalàries).

Des de la nostra Plataforma vetllarem pel 
correcte funcionament dels hospitals, CAP i 
residències del Baix Vallès, fent-nos ressò de 
les necessitats que cadascun d’ells pugui tenir 
a l’hora de donar un millor servei al conjunt 
de la població. Per això, demanem a la ciu-
tadania que es sumi a defensar una sanitat 
100% pública, universal i de qualitat, mentre 
cridem ben alt: Fora la privada dels nostres 
centres sanitaris públics!

H

JOSÉ
FERIA

Membre de la Plataforma  

en Defensa de la Salut 

Pública al Baix Vallès

a gent gran són de les persones 
que més han patit la pandèmia. 
Confinats sols a casa o sols als 
hospitals. Aquests són fragments 
del relat d’una afectada, la Maria, 

que va tenir la necessitat d'escriure durant 
el seu ingrés i que en reconeixement als 
avis com la Maria vull compartir.

"Sóc la Maria Domènech i vull escriu-
re sobre el meu Corona Virus. Que maca 
aquesta paraula, sembla talment de la reia-
lesa. Pregunteu a tot aquest jovent que s'hi 
està deixant la pell i la salut. El meu agraï-
ment a tots ells i elles. I a la meva estimada 
néta Clàudia que és part d’aquest batalló. 
És com si fóssim a la guerra...

Tot d’un plegat, zas! Ja tenim el corona i 
em poso que no sé que em passa... Cap dels 
meus familiars em podia venir a veure. Tots 
confinats a casa fins i tot el gat, que deuria 
pensat, què faig jo a fora si tothom és dins. 
Doncs apa! Ben juntets...

I apa som-hi cap a urgències. Allà t’estiren 
en una camilla, en un racó contra la paret. Mi-
res tots aquests joves que van i venen... al mig 
d’un passadís que no s’acaba mai... A l’ende-
mà igual, en una butaca que no té ni un coixí... 
ve un infermer i em diu que anirem a l’hospi-
tal. Ai festa! Dormiràs en un llit normal...

Passes d’un lloc ple de gent de cop a un 
altre fred sense ningú que et digui què fas 
aquí tros d’ase? Comences a pensar que 

L

TESTIMONI

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

potser no se’n recorden de tu...
Em diuen que portaran una companya. A 

les sis del matí sento uns plors: "Abuela te 

queremos mucho". Miro la infermera i em 
diu: s'ha mort.

Passo un altre dia sola, amb les meves 
pors i mals moments. 

Arriba el moment d’anar al sociosanitari... 
Mare com serà allò... Ja em tens amb bolquer, 
l’oxigen, que no me l’han tret  mai, la bossa 
d’escombraries amb la roba bruta, una bossa 
amb el sopar... arribo, tres infermeres espe-
rant-me. Quina festa! A l’habitació el primer 
que em donen és el timbre... Doncs a esperar 
que vinguin a treure el bolquer i a donar-te 
la pastilla per dormir. Truco tres o quatre 
vegades... A la fi em porten una til·la, que he 
demanat la pastilla per dormir. Em treuen el 
bolquer i a dormir quan puguis, sembla que 
no pinta massa malament. Al matí d’horeta 
venen a rentar-te, ben neta. Carai! Un cafè 
amb llet, 2 torrades, mantega i melmelada, 
tot un festí...

El meu agraïment a tota aquesta gent 
que està donant-ho tot per salvar vides, un 
milió de gràcies. 

No sé perquè vaig escrivint una vegada 
i un altre, sento aquesta necessitat. Sem-
bla que us tinc a prop perquè us estimo 
molt, molt, no sé què faria sense vosaltres, 
em moriria. Penso en tota la família, tota. 
Aquest gran família que tenim...

Preguntareu d’on li ve a questa dona tot 
aquest rotllo, però creieu-me, no és rotllo, 
és necessitat de parlar amb algú".

Bústia

Els Borbons i els Garcia

Acabo de veure la ministra María Jesús Mon-
tero dient que "todos somos iguales ante la 
ley". Clar. Posem un exemple...

Tenim dues famílies: els Borbons i els 
Garcia. Els Borbons només per tenir aquest 
cognom cobren desenes de milers d'euros 
públics al mes, tot i que ningú els hagi votat 
mai. Els Garcia, en canvi, han de treballar 
tota la vida per poder arribar a final de mes, i 
si es queden a l'atur només rebran una petita 
ajuda durant dos anys.

Els Borbons, a més de tenir un sou públic 
i viure en un palau pagat entre tots, poden 
tenir milions d'euros en paradisos fiscals i 
cobrar comissions il·legals de tirans saudi-
tes, que no passa res perquè son inviolables. 
Però si els Garcia es queden sense feina i han 
d'ocupar un habitatge buit, aniran a judici i 
patiran una sanció.

Si algú diu que els Borbons són uns lla-
dres, encara que sigui cert, estarà cometent 
un delicte d'injúries a la Corona i potser aca-
bi a la presó, o a l'exili. Però si algú diu que 
els Garcia són uns lladres, encara que sigui 
mentida, el més probable és que no passi 
res perquè els Garcia no poden permetre's 
pagar una querella per injúries ni tenen una 
llei que els protegeixi expressament per ser 
qui son.

Però sí, surt la ministra dient que todos 
somos iguales ante la ley i representa que 
ens ho hem de creure.

marc selva comadran
mollet del vallès

Escoles bressol i fase 2

Sóc pare d'una nena que, a causa de la deci-
sió del consistori de Mollet de no reobrir les 
escoles bressol, no podrà tornar a l'escola, 
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Bústia

fet que a nosaltres ens implica una 
greu situació, ja que ens impossibi-
lita la conciliació familiar i laboral i 
ens trasllada a una situació familiar 
molt difícil.

Vaig fer arribar al regidor d'Edu-
cació, en Raúl Broto, el que aquesta 
situació implica per a nosaltres com 
a família i des d'un punt de vista per-
sonal com a ciutadà de Mollet:

La no obertura de l'escola implica 
que moltes dones perdran la seva 
feina, ja que en els casos on aquesta 
cobri menys que l'home, la decisió 
lògica serà deixar la feina amb to-
tes les dificultats que això implica a 
l'hora del retorn a l'activitat laboral

L'Ajuntament manifesta que l'es-
cola bressol és una necessitat però 
en aquesta ocasió, ho considera 
una eina prescindible i ajornable. 
Cal recordar a l'Ajuntament que 
tots els pares que porten fills a l'es-
cola bressol ho fan en qualsevol 
circumstància per necessitat i que 
mai, hi hagi virus o no n'hi hagi, és 
plat de bon gust. Dit això, portar els 
fills a l'escola bressol és una decisió 
que últimament ateny als pares en 
necessitat de fer-ho, i per tant, no és 
una decisió que s'hagi de prendre 
des de l'Ajuntament.

L'Ajuntament manifesta que la si-
tuació és incompatible amb el pro-
jecte pedagògic. A data 1 de juny de 
2020, quin és l'informe que avala 
aquesta decisió i qui el signa? Per 
què no s'ha adaptat, en més de dos 
mesos de confinament, el pla peda-
gògic a les noves circumstàncies? 
Des del Departament d'Educació 
de la Generalitat i des del govern 
central el missatge és oposat.

L'Ajuntament manifesta que 
"algunes famílies ja li han fet arri-
bar que amb aquestes condicions 
no tenen la voluntat de portar als 
seus fills i filles a les escoles durant 
aquest període provisional de re-
obertura". A mi m'agradaria saber 
de quantes famílies estem parlant. 
Ningú ha contactat activament amb 
les famílies per conèixer les seves 
necessitats i opinions i, per tant, 
aquesta és una afirmació esbiaixa-
da. L'Ajuntament hauria de conèi-
xer les intencions i necessitats de 
cadascun dels pares abans de pren-
dre aquesta decisió.

En el suposat que el 75% de les 
famílies no tinguin la necessitat de 
portar els seus fills a l'escola bres-
sol durant la resta del curs, quina 
solució ofereix l'Ajuntament pel 
25% de pares que sí que ho reque-
reixen? Senzillament, Mollet no 
ofereix solució

Els efectes del tancament seran 
a llarg termini. No obrir durant la 
resta del curs pot implicar la pèr-
dua de poder adquisitiu per temps 
il·limitat dels pares, ja que hauran 
de trobar altres feines, i la situació 
ja és suficientment difícil per si ma-

teixa com per agreujar-la
No existeix impossibilitat tècnica 

per garantir la seguretat i la higie-
ne del servei de menjador. És més, 
el fet de dir que no es pot garantir 
em fa posar en dubte les condicions 
de seguretat i d'higiene existents 
abans de l'arribada de la COVID-19. 
Les instruccions del Ministeri de 
Sanitat i dels epidemiòlegs són 
molt clares en aquest sentit i sigui 
qui sigui l'empresa que disposa de 
la concessió del servei, ha de ser 
capaç de prendre mesures de segu-
retat bàsiques.

L'Ajuntament diu que els nens 
tindran dificultats per reconèixer 
les mestres amb mascareta. Qualse-
vol que tingui nens sap que això no 
els suposa un problema igual que 
tampoc ho suposa per als adults.

Aquesta decisió obliga els pares 
que necessiten conciliar a buscar 
alternatives com ara deixar els 
nens amb cangurs que no conei-
xen o apuntar-los a ludoteques. Si 
l'Ajuntament realment es preocupa 
per l'efecte que pot tenir la situació 
en els més petits, hauria d'haver en-
tès aquesta realitat.

Altres municipis obriran les es-
coles i per tant, l'Ajuntament de 
Mollet ignora totalment les neces-
sitats de les famílies molletanes. 
En aquest sentit, els afectats ens 
sentim defraudats en veure que la 
conciliació és més important per a 
altres municipis que per al nostre o 
per families que porten els nens a 
l'escola privada.

Em sap greu la decisió perquè tot 
i que entenc els motius pedagògics i 
les dificultats, el pla educatiu s'hau-
ria d'haver adaptat a les circums-
tàncies durant els dos mesos que 
ha durat el confinament i això no 
s'ha fet i senzillament, s'ha pres la 
decisió d'esperar fins al setembre 
amb l'esperança que la situació re-
verteixi, fet que potser no succeeix 
pas, i que posa el gruix de la gestió a 
espatlles de les famílies. Altres mu-
nicipis s'han adaptat i, malaurada-
ment, Mollet ha decidit mirar cap 
a una altra banda. Es tracta d'una 
injustícia i crec que val la pena ex-
plicar tots els punts de vista.

daniel moreno 
mollet del vallès

Assumpta Montellà i el CFA

Assumpta Montellà, historiadora 
i divulgadora entre molts temes 
sobre la vida i obra de la infermera 
Elisabeth Eidenbenz (fundadora 
de la Maternitat d’Elna) ha estat 
durant molts anys vinculada al CFA 
la Llagosta per difondre una etapa 
de la història contemporània espa-
nyola, especialment amb la memò-
ria històrica. Així també dels valors 
de la formació i la cultura per a les 
persones a partir d’una reflexió cè-

lebre de l’activista suïssa: “La cultu-
ra ens farà lliures”.

Amb motiu de la finalització del 
curs escolar i la cloenda dels di-
ferents actes que s’han fet al llarg 
d’aquest any  per commemorar el 
40è aniversari del CFA La Llagos-
ta, l’Assumpta M. ens ha fet arribar 
aquest escrit:

“Com deia la mateixa Elisabeth 
Eidenbenz, mai és tard per apren-
dre i ampliar el coneixement, per-
què saber llegir, saber escriure, ens 
permet poder argumentar les nos-
tres idees, posar-les damunt d'un 
paper i defensar-les! I això, deia... 
És l'eix que fa rodar el món.

Efectivament, saber llegir i es-
criure és la primera lliçó per enten-
dre la mateixa vida, doncs tot deriva 
d'aquest primer pas. Perquè saber 
llegir i escriure, de retruc t'ensenya 
a pensar, i ja ho diu la dita, "Només 
sé que no sé res..." segons Sòcrates, 
que vol dir: com més coses aprens, 
més entens que hi ha tantes coses 
encara per aprendre... La dimensió 
de la cultura és infinita, i mai s'aca-
ba el procés per ser educat, o mai és 
tard per aprendre.

Hi ha una altra dita que podria es-
tar relacionada:  "La cultura ens farà 
lliures". Però avui, en l'era d'Internet, 
que produeixen grans quantitats de 
productes culturals (sèries, debats 
polítics amb discursos populistes, OT, 
tele-escombraries...) no ens serviran 
de res si no sabem posar un filtre És 
evident que no som l'Espanya o la Ca-
talunya dels anys 30, quan la majoria 
de la gent era analfabeta i no podem 
comparar un passat de postguerra 
amb ara.  Venim d'anys amb educació 
obligatòria fins als 16 anys,  que ens 
ha permès pujar el llistó d'una socie-
tat que sobrepassa perfectament uns 
mínims.  Però a vegades és més fàcil 
desconnectar quan arribes  a casa, 
cansat... Només tens esma d'asseure 
al sofà i consumir programes que no 
ens obliguen a pensar... i és aleshores 
que retrocedim sense adonar-nos.

Hauríem de fer una altra passa, 
que potser no tothom ho ha fet.  
Però cal buscar  aquella cultura que 
ens faci pensar, que ens interpel·li, 
i que ens faci descobrir que som 
capaços d'entendre coses, i així, 
amb aquest petit raonament, arri-
bem a una altra dita: "... Penso, per 
tant, existeixo" de Descartes.

Així de senzill, si entenem les co-
ses, som vius!, que volem aprendre 
més, i que la cultura en majúscules, 
ara si, ens farà lliures. I l'altra "cultu-
ra" només quedarà per la gent que no 
vol pensar, que no vol créixer, ni com 
individu ni com a societat.

Enhorabona al CFA La Llagosta 
per aquesta celebració del 40è ani-
versari i a tants altres Centres de 
Formació d’Adults d’arreu que con-
tribuïu a aquesta bella tasca.

cfa la llagosta 

Reactivació 
de l’activitat judicial 
i terminis processals

L’expert respon

Josep Pérez
Advocat 
de Col·lectiu Ronda

L

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

a represa, el pas-
sat dia 4 de juny, 
dels terminis pro-
cessals que van 
quedar interrom-
puts per l’entrada 

en vigor del RD 463/2020 de 
14 de març, permetrà la tra-
mitació i resolució de nom-
brosos procediments judicials 
que s’havien iniciat abans de 
l’estat d’alarma o de processos 
de persones que en els dies 
previs o durant la vigència 
d’aquest estat d’alarma s’han 
vist afectats, sobretot, per la 
conflictivitat laboral provo-
cada per la propagació de la 
Covid-19.

El  4 de juny  es va començar a 
fer efectiu el còmput dels dies 
de prescripció i caducitat per 
acudir als jutjats socials i, per 
exemple, impugnar un acomi-
adament, l’extinció d’un con-
tracte temporal o la imposició 
de modificacions substancials 
de les condicions laborals, per 
citar només alguns dels supò-
sits que, malauradament, han 
estat més recurrents aquests 
dies. I també aquesta ha estat 
la data de la represa del còm-
put dels períodes de prescrip-
ció dels terminis que s’havien 

iniciat amb anterioritat a l’estat 
d’alarma i es van veure inter-
romputs. Sobre aquesta qües-
tió, cal recordar que el termini 
de prescripció no comença a 
comptabilitzar-se des de zero, 
sinó que es reprèn el còmput 
descomptant els dies transcor-
reguts abans de fer-se efectiva 
la suspensió de terminis.

En el cas de la majoria de les 
accions judicials que es puguin 
impulsar relacionades amb la 
conflictivitat laboral i les pres-
tacions de la Seguretat Social 
aquestes tenen un termini de 
prescripció de 20 dies hàbils. 
Per tant, cal tenir present que 
disposem de 20 dies hàbils per 
reclamar per qüestions com 
ara acomiadaments i resolu-
ció de contractes temporals 
(a comptar des del cessament 
de la prestació de serveis), ex-
tinció del contracte (des del 
dia següent de fer-se efectiva 
l’extinció), mobilitat geogràfica 
i modificació substancial de 
condicions laborals (des de la 
notificació per part de l’em-
presari), impugnació de san-
cions (des de la data de noti-
ficació) o conflictes relacionats 
amb la fixació de la data del 
gaudi de les vacances (des que 
es posi en coneixement del 
treballador/a la data).

Per altra banda, el Decret Llei 
16/2020 va establir caràcter 
prioritari per a la tramitació i 
resolució de determinats pro-
cediments jurisdiccionals des 
del moment que s’aixequés 
la suspensió de terminis pro-
cessals i fins a finals d’any. La 
majoria dels procediments als 
quals s’ha atorgat caràcter pre-
ferent estan relacionats amb 
l’àmbit de l’ocupació: acomia-
dament o extinció de contrac-
te, recuperació de les hores de 
treball, mesures d’adaptació 
de jornada, expedients de re-
gulació temporal d’ocupació i 
també els procediments que 
tinguin a veure amb la tutela 
de drets fonamentals i lliber-
tats públiques.

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop
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Mingote ajorna el Gasherbrum IAlèxia Putellas torna als entrenaments
L'alpinista Sergi Mingote ha ajornat l'ascens 

del Gasherbrum I que havia previst per aquest 

estiu. Finalment, el paretà ha hagut d'ajornar aquesta ascensió fins al 2021 per l'afectació de la Covid-19, segons ha dit per xarxes socials.  

femisport

UNA MALALTIA CRÒNICA FA QUE PENGI LES BOTES AMB 28 ANYS

Estefa Jémez es retira 

La molletana Alèxia Putellas ha tornat als entrenaments amb el FC Barcelona femení. La jugadora professional, que és una de les capitanes  del Barça, ha penjat fotografies a les seves xarxes socials tornant a les 
sessions d'entrenament, que ara per ara són voluntàries i que se 

celebren a la Ciutat Esportiva Joan Gamper del FC Barcelona.

AMB EL FEMISPORT Va guanyar la lliga i va pujar a Primera

LA LLAGOSTA / MOLLET. Estefa Jé-mez no tornarà a jugar el futbol sala al màxim nivell. Després de 
dues temporades arrossegant le-sions, la llagostenca de 28 anys i 
nascuda a Mollet, ha decidit pen-jar les botes perquè fa uns mesos 
van diagnosticar-li una malaltia 

crònica, espondilitis anquilosant que afecta les articulacions. El seu últim partit va ser fa 
dues temporades i amb el seu gol va classificar el Femisport a la màxima categoria del futbol sala femení estatal, la Primera Divi-
sió. “Aquell va ser precisament 
el meu últim gol, i quin gol, un 
gol que ens va permetre pujar a 
la màxima categoria del futbol 
sala espanyol”, assenyala Jémez, que aquell any va ser nominada com a millor jugadora de futbol 
sala catalana i va viure un dels 

millors moments amb la convo-

catòria de la selecció catalana per 

disputar partits internacionals 

al Japó i Hongria:  “Vam anar al 
Japó i a Hongria, va ser una ex-
periència brutal. És un dels mi-
llors records que guardaré, per 
sempre”, explica. Posteriorment 
el Femisport va ajuntar-se amb la Penya Esplugues i la llagostenca 
va passar a l’equip absolut, a la Primera Divisió, que per culpa de 
les lesions no va poder debutar. 

La llagostenca penja les botes 

per centrar-se en superar la seva malaltia, que és crònica, tot i que té la intenció de segur vincula-da amb el futbol sala la pròxima 
temporada des de la banqueta. La campanya que tot just acaba feia 
de segona entrenadora, i prepara-dora física, d'un equip de formació de la Penya Esplugues, al qual vol 
seguir vinculada. “No m’ho espe-
rava però ha fet novament que 
em desperti aquella cosa. Vull 
continuar com a formadora”, augura la llagostenca, que afron-

ta amb il·lusió la seva nova etapa 

com a tècnica.

TrajectòriaEstefa Jémez va vincular-se a la Concòrdia, de la Llagosta, amb 12 anys i ja amb 13 formava part del sènior femení. Amb l'equip llagos-

tenc va començar en la categoria més baixa del futbol sala femení català fins arribar a la Segona Di-visió femenina estatal. Posterior-ment, va fitxar pel Femisport que després de dues temporades va 
assolir el campionat de lliga i l'as-cens a la Primera Divisió i poste-riorment va fixar per la Penya.

La llagostenca, des que va anun-ciar que es retirava per xarxes so-

cials, ha rebut moltes mostres de 

suport.  jl.r.b.

MOLLET. Carlos Otero, de 51 anys, és el nou president de la Unió FS 
Mollet, que relleva Esteban Gi-meno en el càrrec després de sis anys. El nou responsable ha for-

mat una junta directiva amb el secretari Ángel Méndez, el treso-rer Óscar Jiménez, la responsable 
d'administració Sonia Sánchez, l'assessor extern Quico Cano i el 
responsable de comunicació, Jor-

di Fandiño.

L'objectiu del nou equip direc-tiu és potenciar el futbol base amb 
valors educatius i de joc net. "Hem 
de ser un exemple de bon com-
portament esportiu, per aquest 
motiu vull eradicar qualsevol 
comportament que no sigui 
digne, tant de pares, mares o 
aficionats com dels jugadors", diu Otero, que vol fer un signar 
un document a totes les persones 

vinculades al club "d'un manifest 
perquè s'adhereixin a tenir un 
comportament cívic, per sobre 
de la tasca esportiva". 

En l'àmbit esportiu, Manel Ro-dríguez continuarà en la direc-

ció esportiva i Josep Jornet, en la 

coordinació. "Fins a l'arribada 
de l'anterior president, creiem 
que el club havia perdut  compe-
titivitat. Hem de seguir amb la 
recerca dels millors formadors 
i fer la millor formació possible 
pels nostres jugadors", admet el 

C.o.

FUTBOL SALA L'OBJECTIU ÉS POTENCIAR LA COMPETITIVITAT I EL BON COMPORTAMENT

nou president, que explica que hi 
ha equips de la comarca que estan nodrits d'exjugadors de la base 
molletana. "Volem que els nos-
tres jugadors vulguin quedar-se 
al club, en comptes de nodrir al-
tres entitats", diu.  Per aconseguir-ho, a banda de la formació, el club "vol convertir-se 
en un dels tres i quatre equips 
de referència de la ciutat", co-

menta Otero. "A Mollet i ha certes 
entitats amb renom, de bàsquet, 
futbol o hoquei patins. Volem 

CARLOS OTERO Ja és president de l'entitat molletana

Carlos Otero, nou president 
de la Unió Futbol Sala Mollet

fer que el futbol sala, que és un 
esport en creixement, sigui un 
esport que també pugui repre-
sentar la ciutat i el seu esport", explica el nou mandatari. 
Exjugador de bàsquet
Carlos Otero tot i viure ara a Vi-

lanova del Vallès, anteriorment ho havia fet a Sant Fost, ha estat 
tota la vida vinculat amb Mollet, ja 

sigui en la seva etapa com a estu-diant o després com a esportista, 
concretament amb el Club Bàs-quet Mollet. Des de fa uns anys, el seu fill és jugador de la Unió FS Mollet i, de fet, l'any passat va rebre la invitació de formar part 
de la directiva d'Esteban Gimeno, que finalment no va quallar. Otero és llicenciat en Administració i Di-recció d'Empreses i és el respon-

sable comercial d'una empresa 

tecnològica.  jl.r.b.
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MONTORNÈS. El Montornés Nor-
te ha incorporat un davanter de 
referència al Baix Vallès, Natxo 
Abad, que va militar al CF Mollet 
UE a la Primera Catalana i que 
també va jugar en altres equips 
del territori, com ara la Molleten-
se i el CF Parets. 

"És un jugador baixet, però que 

facebook natxo abad

Tercera Catalana  L'EQUIP D'ÁNGEL COBO CONFIRMA QUATRE INCORPORACIONS FINS ARA

NATXO ABAD Va jugar al Mollet, el Parets i la Molletense

Natxo Abad, l'home gol per a 
l'atac del Montornés Norte

juga molt bé d'esquena i té un 
gran joc aeri. Recordo un partit 
que vam jugar contra ell, i li vam 
haver de fer un marcatge a l'ho-
me", destaca el tècnic del Montor-
nés Norte, Ángel Cobo. Abad aques-
ta temporada passada havia jugat a 
futbol sala amb el Vilamajor. 

El club ha confirmat tres incor-

poracions més amb el defensa Ser-
gio Crisolino, que procedeix del 
Corró d'Amunt de la Quarta Cata-
lana; el migcampista Jordi Rosuá, 
que enguany havia entrenat amb 
l'equip montornesenc sense fitxa; 
i el porter Marcos Román, que ju-
gava en la Batlloria, de la Tercera 
Catalana, tot i que anteriorment 
havia militat al CF Mollet UE de la 
Primera Catalana. 

El tècnic montornesenc adver-
teix que encara busca reforçar la 
línia d'atac de l'equip. "Estic con-
tent amb la plantilla que estem 
definint, però sempre estem 
oberts a noves incorporacions. 
Això sí, ara per ara el que bus-
quem és un davanter", diu Ángel 
Cobo, que ha renovat a gairebé 
tota la plantilla d'aquesta tem-
porada. "M'agrada donar conti-
nuïtat si tot va bé", afegeix Cobo. 
Tot i que han estat baixa a l'equip 
Gerard Aranda, Luis Pérez, Láza-
ro Mesana, Jesús Hidalgo i Mbaye 
Diane.   jl.r.b.

MOLLET / PARETS. L'extrem vallesà 
Walter Fernández, de 30 anys i de 
Caldes de Montbui, ha estat anun-
ciat pel CF Mollet UE com un dels 
fitxatges estrella de la temporada 
2020-2021. David Parra comp-
tarà amb un veritable rodamón 
continental, un jugador que té ex-
periència en les lligues de països 
com Hongria, Romania, Bèlgica, 
Grècia i Andorra. 

Fernández se suma al projecte 
molletà per aportar la seva expe-
riència i qualitat a la davantera. 
Format entre les categories de 
l'Espanyol i del Barça, el vallesà 
va debutar en edat sènior al Nàs-
tic de Tarragona, de la Segona Di-
visió espanyola. No va acabar de 
quallar al projecte i va fer les ma-
letes per jugar al Videoton d'Hon-
gria, al Petrolul de Romania, al 
Lokeren de Bèlgica, a l'Skoda 
Xanthi i al Panthrakikos de Gèria 
i finalment al Sant Julià de Lòria, 
d'Andorra.

Aquesta temporada que tot just 
acaba va tornar a Catalunya amb 
el Manresa, de la Tercera Divisió 

i l'extrem es va convertir en un 
indispensable. A l'equip del Bages 
va jugar 23 partits i va marcar sis 
gols. 

Tornen Arnau i Suárez
L'equip de David Parra ha incor-
porat dos jugadors que tornen al 
Mollet: el davanter Arnau For-
tuny, que havia estat a l'EC Gra-
nollers, de la Tercera Divisió, i el 
migcampista Ramón Suárez, del 
Cerdanyola. El club també ha sig-
nat el defensa David Morales, de 
les Franqueses; Edgar Velasco, de 
la Fundació Grama; i Bilal Azejel, 
del Ripollet.

Tres fitxatges del CF Parets
El CF Parets també s'ha reforçat 
en els darrers dies amb les incor-
poracions del davanter Manel Mo-
lina, que procedeix del juvenil del 
Cerdanyola;  el migcampista Dani 
Pérez, que procedeix del conjunt 
barceloní la Guineueta, de la Pri-
mera Catalana; i el defensa Ra-
món Miró, procedent de l'Europa 
B a la Segona Catalana.  

Walter Fernández, nou 
jugador del CF Mollet UE

FUTBOL | Primera Catalana  HA JUGAT EN EQUIPS D'EUROPA
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circuit

MOTOR | Motociclisme  EL GRAN PREMI SERÀ LA VUITENA PROVA DEL CURS I SERÀ SENSE PÚBLIC

"Aquesta decisió respon a les 

mesures de prevenció establer-

tes per les autoritats per a la 

contenció de la COVID-19 i ga-

rantir així la seguretat i la salut 

de les persones", informa el Cir-

cuit en un comunicat. 

Retorn dels diners
Els espectadors que tenen entra-

des del Gran Premi Monster Ener-

gy de Catalunya de MotoGP tenen 

diferents opcions, entre les quals 

s’ofereix conservar l’entrada per 

gaudir del Gran Premi al 2021 o 

el reemborsament. Es podrà fer 

la pertinent sol·licitud a través 

d’una plataforma on-line que es-

tarà activa a partir del 29 de juny.

Un dany colateral de la no va 

data, és que els Campionats de 

Catalunya de Motociclisme, pre-

vistos del 25 al 27 de setembre al 

MOTOGP La recta del Circuit de Barcelona-Catalunya en una graella de sortida dels pilots

El Circuit acollirà la cursa de
MotoGP el 27 de setembre

BAIX VALLÈS. La FIM, la IRTA i Dor-

na Sports han fet públic aquest 

dijous el nou calendari del Cam-

pionat del Món de MotoGP, en el 

que es confirma que el Gran Pre-

mi Monster Energy de Catalunya 

de MotoGP es disputarà del 25 al 

27 de setembre al Circuit de Bar-

celona-Catalunya. En tan sols set 

dies el Circuit ha confirmat les 

dues curses més importants de 

la temporada i que havien estat 

ajornades per la Covid-19. Si bé 

al setembre es correrà MotoGP, 

entre  el 14 i el 16 d'agost tindrà 

lloc el Gra Premi d'Espanya de la 

Fórmula 1. 

MotoGP s'havia de celebrar al 

juny i finalment s'ha pogut ajornar 

uns tres mesos, això sí, sense pú-

blic. El traçat català serà escenari 

de la vuitena prova de la nova, i 

retocada, temporada de MotoGP. 

Circuit de Barcelona-Catalunya, 

queden ajornats i es buscarà una 

nova data per a la celebració del 

certamen per prioritzar la nova 

data del Campionat del Món de 

MotoGP.

Superbike, també al setembre
La temporada 2020 havia de ser 

molt especial per al Circuit de 

Barcelona-Catalunya perquè per 

primer cop celebraria les dues 

competicions internacionls de 

motocociclisme referents, Moto-

GP i Superbike. La situació ha es-

tat capritxosa i totes dues se cele-

braran el mateix setembre.

La cursa World Superbikes està 

prevista del 18 al 20 de setembre 

i tan sols una setmana després, 

arribarà el circ de MotoGP per 

acollir un mes únic i històric al cir-

cuit vallesà.    

LA LLAGOSTA. No hi ha dues vega-

des, sense una tercera. Antonio 

García Robledo i el BM Granollers 

han arribat a un acord perquè el 

jugador llagostenc professional 

torni al Fraikin BM Granollers la 

temporada 2020-2021, és a dir, 

tornant a la que va ser casa seva 

en dues etapes anteriors. García, 

ja amb 36 anys, ha signat amb el 

club granollerí per a la temporada 

que ve amb un contracte d'un any.

L'Antonio prové de l'HBC Nan-

tes, on ha jugat aquesta última 

temporada. A més, fa dos anys va 

jugar al Fraikin però abans de co-

mençar la temporada passada va 

firmar pel Nantes on ha destacat 

amb un paper important a la de-

fensa. 

Així, la segona etapa del llagso-

tenc amb el club granollerí va te-

nir lloc la temporada 2018-2019 

i la primera va durar 13 campan-

yes, des del seu cicle formatiu fins 

a consolidar-se al primer equip 

a la lliga d’Asobal -la darrera va 

ser el 2010-2011-. A la seva ca-

rrera també ha jugat a l l’Ademar 

de Lleó, el París Saint-Germain, el 

Pick Szeged, el CSM Bucarest, el 

FC Barcelona i el KIF Kolding. 

Campió del Món
Antonio García ha format part 

en diverses ocasions del 7 ideal 

de la Lliga Asobal i ha completat 

el combinat estatal: l’any 2013 

va aconseguir l’or al Mundial 

d’Handbol Masculí, mentre que 

l’any 2014 el bronze i el 2016 la 

plata en el campionat europeu. 

HANDBOL SERÀ LA SEVA TERCERA ETAPA AL CLUB GRANOLLERÍ

Antonio García torna al 
Fraikin BM Granollers

BMG

EN JOC El llagostenc en un partit amb el Fraikin contra el FC Barcelona

Kasatkina torna al 
CT Mollet El Calderí

TENIS LA JUGADORA RUSSA TORNA A LES ORDRES DE MARTÍNEZ

MOLLET. Daria Kasatkina, número 

66 del Món, ha tornat a entrenar 

a les pistes del Club Tennis Mollet 

El Calderí, sota les ordres de Car-

les Martínez. El club segueix a l'es-

pera de la federació internacional 

per poder comunicar la data per 

celebrar el torneig solidari, pre-

vist per aquest estiu.    
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MOLLET. Roger Amores, de 17 anys i de Mo-

llet, s'ha vinculat amb el Rivas Club Hoquey, 

que està ubicat a la localitat de Rivas-Vacia-

madrid de Madrid. El molletà ha fitxat per 

l'entitat madrilenya per a la pròxima tempo-

rada, la 2020-2021. El jove jugador, que en-

cara està en edat júnior, marxa del Sant Just 

per acceptar una proposta de l'entitat madri-

lenya. "És una bona oportunitat esportiva 
i personal", diu Roger Amores, il·lusionat 

amb el nou repte.

El jugador va rebre la proposta fa uns 

mesos i després de rumiar-ho va acceptar 

marxar a l'equip júnior del Rivas, que tin-

drà l'oportunitat fins i tot de poder debu-

tar amb el primer equip que milita a l'OK 

Plata, que és la segona màxima categoria 

espanyola. "És un club que dóna moltes 
oportunitats als seus júniors. Tenen un 
júnior molt potent que lluita pel Cam-
pionat d'Espanya i el seu primer equip 
els joves jugadors acostumen a tenir 
oportunitats", explica el jove jugador, que 

juga de davanter i confia marcar molts gols 

amb la seva nova samarreta del Rivas. 

El molletà Roger Amores va formar-se 

en les categories inferiors del Mollet HC. 

Posteriorment, va passar també per la 

r.a.

HOQUEI PATINS EL MOLLETÀ FORMAVA PART DE L'HOQUEI DE SANT JUST

ROGER AMORES

base de l'Hoquei Caldes i el Vic. Ara feia 

dues temporades que el jove jugador esta-

va vinculat a les files de la base de l'Hoquei 

Sant Just, enguany en edat júnior.  jl.r.b.

Roger Amores fitxa per la 
base del Rivas de Madrid
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20 anys de la Llagosta en imatgesSandra Bautista actua des del balcó de casa
El web municipal acull la mostra La Llagosta 

captada per dues amigues, realitzada per Isabel 
Moyano i Eva Redondo, sòcies del Foto-Club la 
Llagosta. Hi ha 15 instantànies de cada autora 
fetes al municipi en els darrers 20 anys.

La cantautora martorellesenca Sandra Bautista actuarà diumenge (21 
h) des del balcó del seu pis a Barcelona. Ho farà amb un streaming, 
acompanyada d'una banda i amb una alta qualitat d'àudio i vídeo amb 
Faro Music. Les entrades tenen un preu de 5 euros, "que és accessible, 
però posa en valor la cultura", i es poden adquirir a www.faromusic.es.

MONTORNÈS. Uns 14 alumnes de 
quart, cinquè i sisè de primària i 
12 joves voluntaris dels instituts 
de Montornès han seguit aquest 
curs del Lecxit, en el qual es van po-
der fer 12 sessions a la Biblioteca 
de Montonès des d’octubre fins al 
març. En els darrers dies, s’ha cele-
brat la cloenda de la cinquena edi-

ció del Lecxit, el projecte de suport 
a la lectura d'infants de primària 
que es desenvolupa amb voluntaris 
dels instituts. L’acte, igual que ha 
passat amb la darrera part del curs, 
ha estat marcat per la situació pro-
vocada per la Covid-19 i s’ha hagut 
de celebrar de forma telemàtica.

Els participants van poder va-

lorar l’experiència i acomiadar-se 
dels seus companys i companyes, 
en una reunió que va comptar amb 
la presència de l’alcalde, José A. 
Montero.

Abans que es decretés el confina-
ment, els alumnes montornesencs 
que formaven part de la cinquena 
edició del Lecxit es trobaven els di-

FORMACIÓ EL PROGRAMA QUE PRETÉN AFAVORIR LA PRÀCTICA DE LA LECTURA DELS INFANTS HA CELEBRAT ENGUANY 12 SESSIONS DES D'OCTUBRE FINS A MARÇ

Un 'Sant Joan diferent' ofereix 
activitats presencials i virtuals

MONTORNÈS. La Regidoria de Cultu-
ra de l'Ajuntament de Montornès, 
conjuntament amb entitats del mu-
nicipi, estan treballant per oferir 
una programació de Sant Joan amb 
activitats presencial i virtuals.

Així ho va explicar la regidora 
de Cultura, Mercè Jiménez, en el 
darrer ple ordinari celebrat: "Fa 

mesos que estem dissenyant el 
programa de Sant Joan. El tení-
em programat més o menys com 
cada any, però ens ha sobrevin-
gut aquesta pandèmia i hem ha-
gut de reinventar-nos".

Sota l'eslògan de Sant Joan dife-

rent i amb l'Escola Marinada com 
a "centre logístic" de la festa, hi 

haurà un espectacle teatral a l'aire 
lliure a l'Escola Marinada; el Liceu 
a la Fresca, que normalment es feia 
a Montornès Centre, enguany es 
farà a Montornès Nord, també a la 
Marinada; es farà un concurs per 
guarnir els balcons; hi haurà algun 
monòleg; i, entre d'altres, també es 
vol fer un vermut, tot i que depen-
drà de la fase en què es trobi la re-
gió metropolitana nord. L'objectiu 
és oferir una activitat presencial 
per cada dia que duri la programa-
ció. D'altra banda, Jiménez també 
va apuntar que "es mantindrà la 
foguera i hi haurà un petit cas-
tell de focs".

No obstant això, el pregó serà una 
de les activitats virtuals, que anirà a 
càrrec del Ball de Diables i Drac de 
Montornès, amb motiu del 25è ani-
versari de la colla infantil.

Només actes amb seient
Els actes que tirarà endavant pre-
sencialment el consistori seran 

POPULAR  L'ESCOLA MARINADA ACOLLIRÀ BONA PART DELS ESDEVENIMENTS PRESENCIALS, DELS QUALS N'HI HAURÀ UN PER CADA DIA QUE DURI LA PROGRAMACIÓ

únicament aquells en què el pú-
blic pugui estar assegut en un se-
ient numerat. És per això que els 
tradicionals berenars populars 
no estan permesos per a aques-
ta revetlla. "Els actes que siguin 
asseguts hi tenen cabuda, però 
tot amb moltes limitacions. 
Dintre de les limitacions que te-
nim, aprofitarem al màxim", va 
afirmar la regidora, qui també va 
aprofitar per explicar que tothom 
que vulgui assistir als espectacles 
o esdeveniments haurà de reco-
llir una entrada gratuïta –hi haurà 
punts de recollida al mercat Nues-
tra Señora del Carmen i al centre–.

Per últim, va reivindicar la impor-
tància de reprendre els esdeveni-
ments culturals: "Fa uns dies l'OMS 
va actualitzar un document on 
feia referència a la importància 
de fer esdeveniments recreatius, 
perquè generaven benestar dins 
de la població i implicacions cul-
turals socials; també econòmi-
ques. És molt important el llança-
ment dels artistes que han estat 
tant de temps aturats, a qui ara 
se'ls obre una finestra al final del 
túnel i també els hi hem de donar 
cabuda. El nostre deure és inten-
tar crear estratègies perquè tot 
això sigui possible".  

REUNIÓ TELEMÀTICA  L'alcalde va participar en el comiat del curs

Finalitza la cinquena edició del 
Lecxit amb una trobada en línia

vendres a la tarda. Les trobades te-
nen l'objectiu d’afavorir la pràctica 
de la lectura i millorar la compren-
sió lectora dels infants mitjançant 
persones voluntàries que els fan 
acompanyament lector individual. 
El projecte Lecxit forma part del 
projecte Montornès Poble Lector, 
impulsat per l’Ajuntament amb la 
col·laboració de la Biblioteca i dels 
centres educatius del municipi. 

arxiu

EL PREGÓ  El Ball de Diables i Drac el faran de manera telemàtica

LA SEGONA EDICIÓ DEL 'SHOW STARS'
SE CELEBRARÀ TELEMÀTICAMENT
n Una de les activitats que també es farà durant la celebració de les festes de 
Sant Joan serà la segona edició del Show Stars. Es tracta d'un concurs en què 
petits i grans poden mostrar les seves habilitats artístiques a través d’un vídeo. 
Es poden enviar els vídeos fins al 14 de juny a espaijovemontornes@gmail.com. El 
vídeo haurà de ser en horitzontal i amb una durada màxima de 3 minuts. La data 
límit per enviar l’arxiu és el diumenge 14 de juny. Enguany, tot el concurs serà en 
línia, fins i tot la gala amb totes les actuacions rebudes, que s’emetrà al canal de 
YouTube del departament de Joventut el dimecres 24 de juny a les 22 h. Totes les 
persones participants rebran un obsequi.

aj. montornès
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El Museu reobre amb entrades 

gratuïtes fins al mes d'octubre

ART  S'HAN PRORROGAT LES EXPOSICIONS I S'HAURAN DE SEGUIR TOT UN SEGUIT DE MESURES DE SEGURETAT PER CONSULTAR EL MUSEU

MOLLET. El Museu Abelló va re-

obrir les portes el passat dijous 4 

de juny, i es pot visitar en l'horari 

habitual –de dijous a dissabte, de 

17 h a 20 h; i dissabtes, diumenges 

i festius, d’11 h a 14 h–. A més, cal 

destacar que l'entrada al Museu 

serà gratuïta durant tota la tem-

porada d'estiu, que arriba fins al 4 

d'octubre.

Actualment es pot visitar l'ex-

posició permanent així com les 

temporals Fer. L’humor amable i 

Tiempo al tiempo, del paretà Oscar 

Moya, al Racó de l'Artista. El que 

encara no està disponible per al 

públic és la Casa del Pintor Abelló.

La directora del Museu, Pepa 

Ventura, explica que "quan ar-

riba la gent s'han de rentar les 

mans". A l'entrada disposen d'hi-

drogel i també poden rentar-se-les 

amb aigua i sabó al lavabo. També 

diu que la majoria d'assistents du-

rant aquesta setmana han portat 

mascareta, tot i que únicament és 

obligatòria si no es poden man-

tenir uns dos metres de distància 

amb la resta de persones.

Pel que fa a mesures establertes 

pel Museu molletà, s'ha creat "un 

circuit marcat a terra amb flet-

xes",  expressa Ventura. L'objectiu 

és evitar trobades de cara entre els 

usuaris. També s'han restringit les 

tauletes amb les audioguies i La 

Mirada Tàctil a les persones amb 

problemes d'accessibilitat. En el 

primer cas, la resta d'usuaris po-

dran trobar les audioguies al web 

del Museu i accedir-hi des del seu 

mòbil personal accedint al Wi-Fi 

museu abelló

PRIMER DIA DE REOBERTURA  Una de les mostres disponibles és la de Fer

del Museu; i en el segon cas, se se-

guiran uns protocols de seguretat 

i només es podrà tocar La Mirada 

Tàctil amb guants. Per últim, els 

fulls de sala ja no estaran a l'en-

trada per agafar i remenar lliure-

ment, sinó que s'hauran de dema-

nar al personal del Museu. 

Rafel Nadal signarà el
seu nou llibre a L'Illa

es va haver de posposar fins al 14 

de maig arran de la crisi del coro-

navirus, explica en la seva primera 

part per què necessita parlar de la 

Mediterrània, què és i quin signifi-

cat té el mar per a ell. En una segona 

part, Nadal relata els seus viatges 

per diversos llocs del Mediterra-

ni, com Stromboli, Icària, Hidra o 

Portlligat. La descripció de cada un 

d’aquests espais l’acompanya amb 

el relat de les experiències, records i 

reflexions que li evoquen. En la ter-

cera i última part del llibre, l’autor 

narra el retorn, una reflexió sobre 

l’experiència del viatge i el paper 

que ha tingut la Mediterrània en la 

història i el desenvolupament de la 

cultura occidental. L'autor explica 

que amb el confinament l'obra aga-

fa "un nou sentit" perquè convida a 

recordar els estius viscuts i a somiar 

"com tornaran a ser quan tot tor-

ni a la normalitat". "El llibre vol ser 

un cant a la vida i un cant a la mane-

ra mediterrània de viure la vida", hi 

afegeix l'autor.    acn/redacció

LITERATURA  L'ESCRIPTOR SERÀ EL 19 DE JUNY DE 12 H A 14 H A LA LLIBRERIA MOLLETANA

acn

A GIRONA Rafel Nadal saludant una lectora en una signatura de llibre al maig

MOLLET. L'escriptor gironí Rafel Na-

dal signarà divendres vinent (19 de 

juny de 12 h a 14 h) el seu nou llibre 

a la Llibreria L'Illa. Es tracta de Mar 

d'estiu. Una memòria mediterrània, 

editat per Univers.

La novel·la, que havia d'arribar a 

les llibreries el passat 19 de març i 

Mollet celebra el Dia dels Arxius

Mollet va participar dimarts en la commemoració del Dia Internacional dels 
Arxius. Ho va fer amb un vídeo publicat pel Departament de Patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya, en el qual es dóna a conèixer l'experiència 
la Judith Armiño amb l'Arxiu Municipal de Mollet. Armiño està fent una 
investigació històrica amb l'àmbit religiós i espiritual de la història de 
Catalunya, especialment interessada en l'acció missionera i les missions 
populars. Armiño, qui es va posar en contacte amb el Centre d'Estudis 
Molletans per a la seva recerca, anima en el vídeo a la ciutadania "que 
s'apropi a l'arxiu del seu ajuntament o a l'Arxiu Històric". 

patrimoni

DIVULGACIÓ  L'ARXIU DE MOLLET VA FER-HI UN VÍDEO

dissabte 13

diumenge 14

divendres 12

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

Nuvolositat abundant a 

primera hora, fins i tot 

amb algun petit ruixat 

feble. A partir de mig matí 

el cel quedaria més serè.

Altre cop algun ruixat 

feble de matinada, però 

cel serè i sol a partir del 

migdia, amb temperatures 

semblants a les d’ahir.

El dia començarà amb el 

cel força serè, per anar-

se  enteranyinat de núvols 

alts i prims a partir de 

migdia, amb temperatures 

més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 4 23ºC 17ºC 22ºC 1,6 27 km/h SSW

DIVENDRES, 5 23ºC 13ºC 22ºC - 32 km/h SE

DISSABTE, 6 24ºC 15ºC 22ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 7 22ºC 18ºC 19ºC 14,4 24 km/h NNW

DILLUNS, 8 21ºC 14ºC 19ºC 3 27 km/h SSW

DIMARTS, 9 22ºC 13ºC 15ºC 22,2 24 km/h NNE

DIMECRES, 10 22ºC 12ºC 17ºC 12,2 27 km/h SE

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



dv, 12 juny 202024


