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EN PORTADA

ESPECTACLES SENSE PÚBLIC  L'acció de dimecres al Mercat Vell va ser a porta tancada i es podr

CULTURA  ARTS I ESCENA, PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DE MOLLET, VA COMPTAR EL 2019 AMB UNA VINTENA D'ESPECTACLES, MENTRE QUE ESCENA GRAN (GRANOLLERS) EN VA CONTRACTAR MÉS DE 150

Els escenaris molletans 
aixequen poc el teló
MOLLET.  La Covid ha caigut com 
una llosa en el sector cultural, que 
ha vist com molts municipis anul·
laven les seves programacions 
d'arts escèniques. Mollet ha estat 
un dels més dràstics en aquest 
sentit però la manca d'una oferta 
estable d'espectacles a la ciutat 
no és un mal del moment sinó 
que s'arrossega de fa anys.  Mal·
grat ser amb molta diferència la 
ciutat amb més habitants del Baix 
Vallès i ser la capital de la subco·
marca, l'Ajuntament de Mollet no 
ha ofert els darrers anys una pro·
gramació cultural comparable a 
la d'altres municipis de l'entorn.

Si bé per nombre d'habitants 
Mollet s'hauria d'emmirallar cul·
turalment en Granollers, la dife·
rència és molt notable. La capital 
vallesana compta amb una progra·
mació estable anomenada Escena 
Gran, que el 2019 va acollir més 
de 150 actuacions d'arts escèni·
ques en diferents equipaments de 
la ciutat. Una xifra que és 7 vega·
des el nombre d'actuacions que va 
programar l'Ajuntament de Mollet 
durant el mateix any, emmarcat en 
el programa Arts i Escena.

En tot cas, no es tracta només 
de la diferència quantitativa. A 
Granollers, l'any passat, hi van 
actuar el Tricicle, Albert Pla, Doc·
tor Prats, Antonio Orozco i molts 
altres artistes reconeguts arreu, 
mentre que a Mollet, a més de la 
minsa programació, tampoc hi ha 
una gran aposta per incloure·hi 
cares conegudes, tot i que sí que 
n'hi ha algunes puntualment.

Amb tot, cal tenir present, d'una 
banda, que l'Ajuntament grano·
llerí també ofereix regularment 

xous musicals i teatrals al Gra; i 
d'altra banda, que l'Ajuntament 
de Mollet també organitza dos 
grans esdeveniments culturals 
cada any, com són el Sona Mo·
llet –100% promogut per l'Ajun·
tament– i la MITMO –promogut 
per Galiot Teatre i coorganitzat 
pel consistori–. A més d'això, en 
el cas de Mollet l'oferta s'amplia 
amb iniciatives sorgides d'enti·
tats o d'artistes locals com Al Ras, 
L'Arlequí o el teatre a la Sala Five·
ller, entre d'altres.

Lluny de Parets
Mollet no s'emmiralla en Grano·
llers, però amb la programació 
promoguda per l'ens local tampoc 
exerceix de capital cultural del Baix 
Vallès. De fet, Arts i Escena també 
queda lluny del cicle Els espectacles 

de Parets, que aviat farà 25 anys de 
programació estable, i que el 2019 
va acollir 38 representacions musi·
cals i teatrals –14 d'elles organitza·
des per l'associació de teatre infan·
til i familiar Rialles–. Entre les dues 

dotzenes d'actuacions per a adults, 
hi van passar cares tan reconegu·
des com Joan Pera, Pep Plaza, El Se·
villa, Santi Rodríguez o Raul Pérez, 
entre d'altres, així com obres de 
teatre consolidades com Perduts...

per elles –de Ramon Madaula–, De 

mares i filles –de Paco Mir– o El Trà-

mit –escrit per Fernando Trias de 
Bes i dirigit pel montmeloní Martí 
Torras–.

La programació molletana, per 
tant, s'apropa més aviat a les de 
municipis més petits com Mont·
meló o Montornès. Tots tres con·
sistoris van programar una vintena 
d'espectacles teatrals i musicals 
l'any passat. Mollet, des d'Arts i 
Escena, que inclou el teatre infantil 
organitzat per La Xarxa; Montor·
nès amb els programes Montbarri/
Montornès aixeca el teló; i Mont·
meló amb les representacions a la 
Sala Polivalent, incloent·hi també 
les obres de La Xarxa.

A Montornès van comptar amb 
la participació de Dàmaris Gela·
bert o Guillem Albà com a cares 

més conegudes, així com una obra 
dirigida pel membre del tricicle 
Paco Mir –Hi ha res mes avorrit 

que ser una princesa rosa?– i una 
altra dirigida per Marta Buchaca 
–Només una vegada–.

Montmeló, per la seva banda, va 
oferir dues grans estrenes: La Pe·
gatina hi va presentar la seva nova 
gira, després de preparar·la a la 
mateixa Sala Polivalent; i la produc·
ció d'Alberto San Juan i Jordi Évole 
sobre l'eutanàsia, Celebraré mi mu-

erte, també va fer la seva primera 
posada en escena a Montmeló.

D'Arts i Escena, en aquesta línia, 
el més destacat van ser les obres 
ja mencionades de Ramon Madau·
la i Paco Mir, aquesta última orga·
nitzada per La Xarxa.

Propostes "de proximitat"
Sobre Arts i Escena, la regidora 
de Cultura, Mercè Pérez, explica 
que es tracta d'una proposta "de 
proximitat i amb voluntat d’ar-
ribar a tots els públics i franges 
d’edat, i alhora per donar l’opor-
tunitat a la creació i producció 

molletana". També destaca que 
tenen en compte, a l'hora de pro·
gramar, "tots els llenguatges es-
cènics: dansa, teatre, lírica, mú-
sica, cinema, pintura..."; i afegeix 
que se sent "especialment orgu-
llosa del gran suport que fem a 
les entitats culturals de la ciutat. 
Tenim unes entitats molt creati-
ves, molt actives i que fan espec-
tacles de gran qualitat".

En tot cas, Pérez discrepa en 
què l'Ajuntament no contracta de 
manera regular artistes de renom 
i també declina comparar les pro·
gramacions de Granollers o Mollet, 
però sí que assevera que l'agenda 
cultural molletana és "molt bona, 
variada i de gran qualitat". De 
fet, apunta que el Consistori va 
destinar 900.000 euros el 2019 
a actes culturals. Per últim, asse·
nyala que "un dels objectius és 
fer compatible el més comercial 
i allò que ens fa rumiar i desco-
brir nous horitzons culturals. 
És molt important apropar el 
públic a noves propostes escèni-
ques".  sergio carrillo

CAN GOMÀ, UN TEATRE AMB POC CARTELL
n El teatre de Can Gomà és el gran espai escènic de què disposa la ciutat. Entre 
2004 i 2010, l'Ajuntament hi va fer una forta inversió, que va superar el milió 
d'euros per remodelar-lo i adequar-ne tant l'accés, com el pati de butaques 
i l'escenari. Les entitats fan servir el teatre i La Xarxa hi programa actuacions 
infantils–concretament en van ser 5 durant el 2019–, però l'Ajuntament no hi 
ofereix una programació regular: l'any passat només hi van programar quatre 
actuacions a l'equipament, tot i que van ser els quatre plats forts del cicle Arts 
i Escena. En aquest sentit, el mag molletà Pau Segalés considera "que tenim 
aquí un teatre que té un potencial increïble i que s'està desaprofitant una 
miqueta". De fet, també demana que es podria treballar per ampliar Arts i 
Escena: "Si ho comparem amb municipis com Montornès, Parets o Granollers... 
la programació de Mollet es podria potenciar moltíssim".
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EN PORTADA

víctor león

L'acció de dimecres al Mercat Vell va ser a porta tancada i es podrà veure els vídeos a les xarxes

SPECTACLES, MENTRE QUE ESCENA GRAN (GRANOLLERS) EN VA CONTRACTAR MÉS DE 150

MOLLET.  Dimecres a la tarda, diver-

ses entitats culturals i artistes de la 

ciutat van organitzar una acció al 

Mercat Vell per sumar-se al movi-

ment internacional Alerta Verme-

lla, amb el qual es reclama suport 

per no deixar morir aquest sector.

Ilià Castellarnau, membre de Tor-

rats i de l'Esbart i un dels organit-

zadors d'aquesta acció a la ciutat, 

va explicar que era important su-

mar-s'hi a la causa per alçar la veu 

contra "el moment precari que 

estem vivint al sector cultural i 

audiovisual. Estem denunciant 

que ens han deixat abandonats i 

no tenim ajudes".

En aquest sentit, durant la tarda 

van fer breus actuacions al Mercat 

Vell –a porta tancada i sense públic, 

però enregistrant-les per difon-

dre-les pròximament– els músics 

Diego Castro i Marc Alexandri, així 

com Pele MacLeod; el mag Pau Se-

galés; la ballarina Esther Freixa; la 

La cultura molletana fa un crit 

de socors per sobreviure

MOBILITZACIÓ  HI VAN HAVER ACTUACIONS D'ARTISTES I ENTITATS LOCALS AL MERCAT VELL, A PORTA TANCADA I SENSE PÚBLIC

Banda del Moll, els Diables i La Tra-

molla. A mesura que anava marxant 

el sol, es van il·luminar de vermell 

–color del moviment– les façanes del 

Mercat Vell i de l'antic Ajuntament.

Pau Segalés, per la seva banda, 

qui hi va participar amb un número 

curt de màgia poètica, va recalcar 

que "el sector cultural som els 

que més perjudicats ens hem vist 

durant la pandèmia. Hi ha gent 

que ha tingut sort de seguir tre-

ballant en condicions inferiors, 

però hi ha gent que directament 

ni ha pogut seguir treballant".

Per tirar endavant cal, segons el 

mag molletà, "polítiques culturals 

més àmplies que permetin actu-

ar en condicions normals".

Segalés també va reiterar que cal 

reivindicar "tot el que hi ha dar-

rere d'escena". En aquest sentit, 

Ferran Jiménez, director de l'esco-

la d'arts escèniques La Tramolla, 

afegeix que "la cultura també és 

un sector econòmic, també dona 

llocs de treball i també genera 

moviment econòmic". De fet, va 

més enllà dels artistes i fins i tot dels 

tècnics de so i de llums: "Si s'han 

acabat tots els esdeveniments a 

Mollet, la gent de l'EMFO que es 

dedica a muntar les tarimes tam-

poc ho faran; també hi ha la gent 

de la neteja. Hi ha moltíssima 

gent que viu al voltant d'això".

Jiménez recorda que "el sector 

de la cultura és un dels que ja ha 

estat hipercastigat des de l'an-

terior crisi amb les retallades" i 

assegura que "aquesta nova crisi 

que arriba quan encara no ens 

hem aixecat de l'anterior ens ha 

destrossat. De nou la cultura està 

sent la gran oblidada i ens estem 

arriscant a desaparèixer".

Per tot plegat va decidir su-

mar-s'hi a Alerta Vermella: "Tot el 

que sigui llançar crits de socors 

perquè algú els escolti... bàsica-

ment per a administracions pú-

bliques, que són les que tenen la 

possibilitat i la responsabilitat 

de garantir que tot aquest seguit 

de gent no se'n vagi al pou".

Per últim, centrant-se en la part 

local, va lamentar que l'Ajuntament 

de Mollet no estigui sent actiu a 

l'hora de programar cultura des 

que va esclatar la pandèmia: "Gai-

rebé tots els pobles de Catalunya 

estan fent programacions i han 

fet festes majors. A la Mercè han 

programat un munt d'especta-

cles de forma segura i han donat 

feina a molts companys de Bar-

celona i rodalia. No entenc què 

passa en aquest poble".    s.c.

víctor león

PELE MACLEOD  El músic molletà va protagonitzar una de les actuacions de dimecres al Mercat Vell

víctor león

PAU SEGALÉS  El mag molletà va oferir un número de màgia poètica

Cultura postcovid

Sobre el futur més pròxim de la cultu-

ra a la ciutat en va parlar la regidora 

de Cultura, Mercè Pérez, en el dar-

rer ple: "Estem elaborant una petita 
programació en què intentarem que 
la majoria dels artistes siguin locals 
o gent vinculada amb la ciutat i que 
presentarem en breu". També ha ex-

plicat a aquest mitjà que el nou Arts i 

Escena estava previst que arrenqués a 

l'octubre, però "la situació sanitària de 
Catalunya ens va fer, per prudència, 
endarrerir-ho al mes de novembre". 

Així que, el mes vinent, es reprendrà la 

programació cultural de l'Ajuntament, 

"respectant totes les mesures de se-
guretat i higiene que marca l’autoritat 
sanitària". Per últim, Pérez reitera que 

han seguit apostant per la cultura tot i 

la Covid, amb el programa Oci a Casa. 

Gaudeix sense risc durant el confina-

ment i amb el Refresc’Art, a la represa.

EL NOVEMBRE 
TORNA ARTS I ESCENA
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SOCIETAT

Xerrades sobre alletament matern i criançaConsultes de sexualitat per WhatsApp

Les unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) de la Metropolitana Nord han incorporat el 
Whatsapp com a mitjà perquè els joves puguin fer 
les seves consultes sobre sexualitat als professionals 
sanitaris.  

L’Associació Catalana de Llevadores i la Direcció d’Atenció Primària 
de la Metropolitana Nord han preparat diverses sessions informatives 
amb motiu de la Setmana Europea de la Lactància Materna, que tindrà 
lloc del 4 al 9 d’octubre. Es tracta de xerrades gratuïtes en línia per 
ampliar la informació sobre l’alletament matern i la criança. 

BAIX VALLÈS. Salut dotarà de nous 
recursos, professionals i econò-
mics, els Centres d'Atenció Primà-
ria (CAP) del territori durant els 
pròxims tres anys. Si més no aquest 
és el compromís que es materialit-
za en un pla, amb un pressupost de 
38,7 milions d'euros per enfortir 
l'atenció primària a l'Àmbit Metro-
polità Nord, que es va presentar 
aquest dimecres davant el Consell 
d'Alcaldies del Vallès Oriental.

La proposta del CatSalut impli-
ca incorporar gairebé un centenar 
de professionals als ambulato-
ris de la comarca (97), entre ells 
administratius amb una funció 
d'acompanyament a la situació clí-
nica, treballadors socials i tècnics 
d'infermeria, a banda dels gestors 
Covid ja contractats durant l'estiu, 
de cara a millorar l'atenció assis-
tencial. Així com la incorporació de 
nous espais, dins i fora de l'atenció 
primària, que es podran fer servir 
en casos com per exemple, la vacu-
nació de la grip.

Una proposta que segons Anna 
Aran, gerent de l'Àmbit Metropoli-
tà Nord del CatSalut, "no ha sorgit 

SANITAT  EL PLA AMB UNA INVERSIÓ DE 38,7 MILIONS PREVEU NOVES CONTRACTACIONS ELS PRÒXIMS 3 ANYS I UN CANVI EN EL MODEL D'ATENCIÓ DELS CONSULTORIS

Salut promet recursos als CAP per 
millorar l'accessibilitat per ser atès Sis ajuntaments han aprovat ja en els 

seus respectius plens la moció que la 

plataforma en defensa de la sanitat 

pública del Baix Vallès / Marea Blan-

ca va promoure als ajuntaments per 

aconseguir que es doti de més recur-

sos i personal els Centres d'Atenció 

Primària (CAP) del territori. D'aquests 

sis ajuntaments, al Baix Vallès han es-

tat dos els municipis que han tirat en-

davant la moció, Mollet, Santa Maria i 

la Llagosta. Tambe han donat suport a 

la moció els consistoris de Sentmenat, 

Polinyà i Palau-solità i Plegamans.

La moció demanava, entre altres, 

l’obertura dels CAP i consultoris que 

s’han tancat totalment o parcialment 

durant la pandèmia; l'habilitació d’es-

pais i circuits segurs per evitar con-

tagis i mesures de protecció per a tot 

el personal dels CAP i pacients; la re-

cuperació de la visita presencial, dei-

xant la consulta telemàtica o telefònica 

només per aquelles qüestions que 

es poden resoldre per aquesta via; la 

visita per la professional de medicina 

o infermeria referent; la participació 

ciutadana activa en el funcionament i 

la gestió de cada CAP; la recuperació 

dels metges, infermers i administratius 

perduts amb les retallades dels anys 

2011-2014.

SUPORT A LA MOCIÓ 
DE LA PLATAFORMA

per la Covid, ja hi havia una ne-
cessitat existent" i que suposarà 
una transformació del model actual 
dels CAP, els quals s'encarregaran 
d'atendre les patologies cròniques 
i tota l'activitat es farà a través de 
cita prèvia.

"Els consultoris locals no es 
poden obrir amb les mateixes 
condicions que abans", especifi-
cava Aran i recordava: "Estem en 
una situació de pandèmia i hem 

de treballar tant amb l'activitat 
Covid com la no Covid". "Dins 
el model, els consultoris locals 
han de seguir preservant un 
entorn de seguretat en l'actual 
situació de Covid", afegia Joan 
Parellada, director del Sector Sa-
nitari Vallès Oriental.

Reforç en l'atenció telemàtica
Amb tot, el nou model també supo-
sarà el reforç de l'atenció telefònica 

i via internet: "La comunicació en-
tre ciutadania i professional ha 
incrementat en les vies telemàti-
ques i això ha tensat les nostres 
línies telefòniques", ha reconegut 
la gerent de l'Àmbit de la Metropo-
litana Nord. És per aquest motiu 
que des de Salut es preveu desti-
nar una partida per incrementar 
aquestes línies, tant telefòniques 
com virtuals per tal de millorar 
l'accessibilitat dels pacients. Aran 
també reconeixia que "l'activitat 
Covid ha reduït l'atenció prin-
mària d'altres patologies".

Per contra, des de Salut encara 
estan treballant en la identificació 
dels llocs on posar els Centres d'Ur-
gències d'Atenció Primària, que 
comportaran la reordenació dels 
punts d'atenció continuada que es-
tan oberts durant la nit en alguns 
consultoris i que per la pandèmia 
es van tancar, com és el cas de la 
Llagosta. L'aposta del CatSalut pas-
sa perquè "aquests punts siguin 
molt més resolutius i atenguin 
urgències de mitjana i baixa 
complexitat que anaven als hos-
pitals", ha indicat Aran.  

MOLLET. El risc de rebrot als mu-
nicipis del Baix Vallès és lleugera-
ment més elevat que la mitjana del 
Vallès Oriental i també que la mit-
jana catalana. Així ho confirmava 
aquest dimecres Joan Parellada, 
director del Sector Sanitari Vallès 
Oriental. Segons Parellada, aquest 
se situava dimecres en els 214 
punts. Amb tot, indicava: "Estem 
fent una taxa de PCR de 1.717, 
quan la mitjana de Catalunya és 
de 1.450, això vol dir que estem 

buscant més els positius i que 
és lògic que tinguem muna taxa 
més alta", especificava el director 
del Sector Sanitari de la comarca.

Pel que fa a les dades de les Àrees 
Bàsiques de Salut, en aquests dar-
rers dies el Baix Vallès ha experi-
mentat un lleuger increment de ca-
sos, amb 122 PCR positives, 14 més 
que fa una setmana. 

Mentre que a les escoles també 
s'ha registrat un lleuger increment 
de les persones confinades. Segons 

El risc de rebrot, 
més elevat que la 
mitjana catalana

CORONAVIRUS  ELS CASOS INCREMENTEN LLEUGERAMENT AL BAIX VALLÈS AMB 122 POSITIUS REGISTRATS EN ELS DARRERS SET DIES, 14 MÉS QUE FA UNA SETMANA 

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

CASOS ÚLTIMS 
7 DIES VAR. n CASOS FA 1 

SETMANA VAR. %

Mollet - Est 29 +3 26 +11.5

Mollet - 2 Oest 30 +8 22 +36.4

Sant Fost - 
Martorelles

13 -6 19 -31.6

Montornès 
-Montmeló

15 +5 10 +50.0

Parets 10 -4 14 -28.6

La Llagosta 25 +8 17 +47.1

FONT: SALUT

dades de l'aplicació Traçacovid, hi 
havia aquest dijous 25 centres edu-
catius del Baix Vallès afectats amb 
412 persones confinades. Més de 

la meitat d'aquests centres són de 
Mollet (14). Per contra Martorelles 
continua sense comptar amb cap 
afectació a les escoles. 

Pacients Covid

Per primera vegada al llarg del mes de 

setembre a l’Hospital de Mollet s’ha no-

tat una lleu davallada del nombre d’in-

gressos, segons fonts de la Fundació 

Sanitària Mollet (FSM). Aquest dime-

cres, hi havia 16 persones ingressades, 

dues menys que fa una setmana. Mentre 

que el nombre de persones ingressades 

a l'Hospital de Granollers es manté es-

table, tot i que amb una certa tendència 

a l'alça en les darreres tres setmanes. 

Aquest dimecres hi havia 31 casos, 2 

més que tot just fa una setmana. 

47 INGRESSATS, ALS 
HOSPITALS DE MOLLET 
I GRANOLLERS

arxiu

LA LLAGOSTA  El CAP continua amb les urgències nocturnes tancades
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93 745 73 01
comercial@salas.plus

www.salas.plus

Últims pisos i plantes baixes al centre!
Aprofita aquesta oportunitat única i vine a veure’ls!

Habitatges de 88 a 106 m2, amb 3 dormitoris, terrasses i acabats de 

gran qualitat. No renunciïs a res, demana ja la teva cita i visita’ls!

Places de pàrquing en venda per 18.000 euros

Entrada per  

c/ Vallès, 45 
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L'Ajuntament ofereix a les entitats 
tres tallers sobre noves tecnologies

El Consistori destina 
108.000 € a subvencionar les 
AMPA i els centres educatius 

El recurs d'un dels 
licitadors retarda 
l'inici de les obres 
a Can Xec

MONTORNÈS.  El departament mu-

nicipal de Participació Ciutadana 

ha posat en marxa un nou calendari 

d’activitats formatives incloses en 

la programació Les entitats al dia, 

adreçat a les associacions locals. 

Entre l’octubre i el desembre po-

dran seguir tres tallers sobre l’ad-

ministració electrònica, les eines 

digitals i les subvencions. L’objec-

tiu del projecte, nascut el 2016, 

és contribuir a l’enfortiment i la 

consolidació de l’associacionisme 

del municipi. D’aquesta manera, 

els cursos aporten coneixements i 

eines útils per al desenvolupament 

i la gestió de les entitats.

Enguany l’oferta es divideix en 

tres tallers presencials que tindran 

lloc entre l’octubre i el desembre. 

Tenint en compte la situació sani-

tària, s’ha prioritzat les formacions 

en noves tecnologies: Com relacio-

nar-se amb l’administració? (dijous 

8 d’octubre); Eines digitals i reunions 

virtuals efectives (dimarts 13 d’octu-

bre, dilluns 19 d’octubre i dilluns 26 

d’octubre) i Tot el que es necessita 

saber per justificar una subvenció 

municipal (dijous 3 de desembre)

de sant fost Per a més informació i 

inscripcions cal enviar un correu a 

participacio@montornes.cat.  

MONTORNÈS.  L'Ajuntament ha obert 

la convocatòria d'ajuts per a les As-

sociacions de Mares i Pares d'Alum-

nes del poble. Enguany s'hi destina-

ran 48.000 € (12.000 més que l'any 

passat). Un total de 40.000 € aniran 

a les AMPA dels centres de primària, 

4.000 € a les dels centres de secun-

dària i 4.000 € més es dividiran en-

tre les AMPA de la Llar d'Infants El 

Lledoner i de l'Escola Municipal de 

Música, Dansa i Aula de Teatre.

Paral·lelament, s'ha obert la con-

vocatòria d'ajuts per als centres 

d'educació. La dotació és de 60.000 

€ que es dividiran en 48.000 € per 

a les escoles de primària i 12.000 € 

per als instituts de secundària. El 

termini de presentació de sol·lici-

tuds finalitza el 13 d'octubre.  

MONTORNÈS.  El recurs presentat per 

una de les constructores que van op-

tar a l'adjudicació de les obres d'ur-

banització de Can Xec està provo-

cant el retard en l'inici dels treballs. 

Segons fonts municipals, Benjumea 

va presentar un recurs especial en 

matèria de contractació al  Tribu-

nal Català de Contractes del Sector 

Públic pel procés d'adjudicació de 

les obres, que va aturar el procés. 

Paral·lelament, però, va demanar 

informació a l'Ajuntament sobre 

el procediment. Des del consistori 

apunten que "se'ls va proporci-

onar la informació demanada, 

l'han revisat i han desistit del 

recurs", asseguren fonts munici-

pals. Amb tot, ara cal esperar que el 

Tribunal comuniqui aquest desenti-

ment perquè es pugui signar el con-

tracte amb la UTE AMSA Hercal. Des 

de l'Ajuntament esperen que pugui 

ser en les properes setmanes.  

ASSOCIACIONISME  LES ACCIONS PRESENCIALS TINDRAN LLOC ENTRE OCTUBRE I DESEMBRE EDUCACIÓ  LES SOL·LICITUDS ES PODEN FER FINS AL 13 D'OCTUBRE

URBANISME

MONTORNÈS. Després de poc més 

d'un any d'obres, el nou centre 

juvenil Sputnik, al carrer del Molí 

amb avinguda Icària, es presenta 

en societat. Els treballs, que van 

estar aturats unes setmanes a 

conseqüència del decret d'estat 

d'alarma, ja han quedat enllestits i, 

de fet, ja fa uns dies que una de les 

sales es fa servir per a les classes 

teòriques del Pla de Transició al 

Treball. 

L'equipament, de dues plantes 

amb uns 500 metres quadrats i 

un espai exterior, acollirà l'Espai 

Jove, gestionat pel Departament 

de Joventut de l'Ajuntament, amb 

assessories especialitzades (salut, 

estudis, laboral, mobilitat), que, 

amb tot, encara no es posaran en 

marxa. D'altra banda, l'Sputnik, 

nom triat per pel mateix jovent a 

través d'una consulta a Instagram, 

EQUIPAMENTS  SERÀ LA SEU DE L'ESPAI JOVE GESTIONAT PER L'AJUNTAMENT I D'UN PROJECTE COOPERATIU DE GASTROBAR

El nou centre juvenil Sputnik de 
Montornès es presenta en societat

l.o.

ESPAI JUVENIL  L'Sputnik, amb entrada pel carrer del Molí, es presentarà el proper dijous a la tarda

Talls de carrer, més pàrquing i la 
zona 'Petó i adéu', mesures per 
pacificar l'entorn de l'Escola El Roure
SANT FOST.  Aquesta setmana s'ha 

posat en marxa el nou projecte de 

pacificació de l’entorn de l’escola 

El Roure i l’escola bressol El Petit 

Roure, una iniciativa impulsada 

per l’Ajuntament amb els centres, 

l’AMPA i el Consell Escolar. Es trac-

ta d’una nova mesura de protecció 

sanitària per garantir la distància 

social i evitar aglomeracions a les 

entrades i sortides dels centres. La 

iniciativa vol millorar la mobilitat 

de la zona i evitar les congestions 

però, alhora, el projecte servirà 

per promoure hàbits saludables 

entre els més petits, ja que els 

permetrà arribar caminant fins a 

l’escola.

La pacificació implicarà talls 

de carrer en les franges horàries 

d'entrada i sortida. També s’han 

creat noves àrees, com la zona 

d’estacionament il·limitat situada 

a l’esplanada davant el supermer-

MOBILITAT  L'AJUNTAMENT DE SANT FOST ESTUDIARÀ IMPLANTAR PROJECTES SIMILARS TAMBÉ A L'ENTORN DE L'ESCOLA JOAQUIM ABRIL I L'INS ALBA DEL VALLÈS

cat o la zona Petó i adéu, pensada 

per poder-se acomiadar dels in-

fants sense haver d’aparcar el cot-

xe. Aquesta àrea "pretén reforçar 

l’autonomia personal i l’auto-

confiança dels més petits, ja que 

els permetrà arribar a l’escola 

sols", expliquen fonts municipals. 

No hauran de creuar cap carrer i 

caminaran per la vorera, tot i que 

el trànsit estarà tallat, des del parc 

fins a la porta d’entrada al recinte.

La pacificació del trànsit afectarà 

la circulació tant de les famílies que 

porten els infants a l’escola com dels 

veïns. En canvi, l'Ajuntament asse-

gura que "no afectarà ni els comer-

ciants de la zona ni els seus prove-

ïdors, que podran seguir accedint 

als establiments amb normalitat 

perquè l’avinguda Sant Jeroni ro-

mandrà oberta amb accés des de 

la zona del supermercat".

Es tracta d’un projecte pensat 

perquè perduri en el temps, en 

què "la col·laboració de famílies, 

comerciants i veïnat és essen-

cial perquè sigui un èxit", diuen 

des del Consistori. Un cop estigui 

implementat a l'escola El Roure 

i a l'escola bressol El Petit Roure, 

s'estudiarà implantar-lo també a 

l'entorn de l'escola Joaquim Abril 

i de l'IES Alba del Vallès.   

també serà la seu d'una iniciativa 

cooperativa sorgida  de l'econo-

mia social i solidària promoguda 

per un grup de joves de la població 

que gestionaran un espai de gas-

trobar. L'Ajuntament està prepa-

rant una presentació en societat 

de l'equipament per al dijous a la 

tarda, a les 17.30 h.   
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MONTORNÈS. L'Arxiu Històric de 
Montornès compta amb la incorpo-
ració temporal d’una arxivera que 
s'encarregarà de realitzar el tracta-
ment del fons històric del Jutjat de 
Pau del poble.

El fons del Jutjat de Pau, que va ar-
ribar a l'Arxiu ara fa un any a petició 
del mateix Jutjat, està format per 10 
metres lineals de documents, que 
fan referència al període comprès 
entre els anys 1860 i 2000. La do-
cumentació permet resseguir més 
d'un segle de vida de la societat del 
poble a través de judicis de faltes, 
actes de conciliació, expedients del 
registre civil com els naixements, 
casaments i defuncions, eleccions, 
i exhorts, entre d’altres. 

MEMÒRIA HISTÒRICA  LA DOCUMENTACIÓ, QUE VA ARRIBAR FA UN ANY, ESTÀ FORMADA PER 10 METRES LINEALS DE DOCUMENTS 

Montornès inicia el tractamet del 
fons històric del Jutjat de Pau 

aj. montornès

MÉS D'UN SEGLE  El fons està format per documents que van del 1860 al 2000

Es tracta de documentació de 
gran valor històric i informatiu que 
es conservarà de forma permanent 
i que per la seva singularitat i com-
plexitat requereix un tractament 
específic. És per això que l'Arxiu ha 
aconseguit el suport del programa 
de tractament arxivístic de la Dipu-
tació de Barcelona que ha facilitat el 
personal qualificat que duu a terme 
el treball.

Les feines es desenvolupen a les 
instal·lacions de l'Arxiu Històric, al 
carrer de la Pau, i inclouen la revi-
sió i classificació de cada document, 
així com el tractament necessari per 
preservar-lo i fer-lo consultable. Un 
cop finalitzin els treballs, que tenen 
una durada prevista de dos mesos, 
la ciutadania podrà tenir accés a la 
documentació, atenent sempre a 
les restriccions derivades de la le-
gislació en relació a la protecció de 
dades personals, el dret a l'honor, a 
la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge.  

Inici de la tercera campanya 
de cens genètic de gossos
MONTMELÓ. Aquest octubre ha 
començat la 3a campanya de cens 
genètic de gossos amb mostres 
d'ADN a Montmeló. 

Els vals per a poder realitzar 
la presa de la mostra es poden 
aconseguir de manera telemàti-
ca, mitjançant l'Oficina Virtual de 
Tràmits, o presencial a l'Oficina 
d'Atenció a la Ciutadania. Amb 
aquest val cal demanar cita prèvia 
al Centre Veterinari del Vallès que 
és la clínica veterinària concertada 
i autoritzada per l'empresa ADN 
Caní, adjudicatària del concurs 
públic. Per fer la presa de mostra 
en qualsevol altre centre, aquest 
ha de complir uns requisits tèc-

nics perquè sigui vàlida. Un cop la 
clínica lliuri l'informe del resultat 
obtingut, els ciutadans hauran de 
portar el document per a la seva 
incorporació a la base de dades del 
cens caní genètic de l'Ajuntament, 
a les oficines de l'OAC, mitjançant 
registre presencial. 

Termini de les subvencions
El 31 d’octubre finalitza el termi-
ni per sol·licitar la subvenció del 
100% del cens genètic de gossos 
amb mostres d'ADN. Un cop trans-
corregut aquest termini, el preu 
per inscriure en el registre genètic 
caní serà de 35€ a qualsevol clíni-
ca veterinària. 

CONVIVÈNCIA L'OAC SUBMINISTRA ELS VALS PER LA MOSTRA

Montmeló recordarà la 
Cucurny a les Jornades 
Europees de Patrimoni
MONTMELÓ. Els dies 9,10 i 11 d'oc-
tubre es presenten a tot Catalunya 
les Jornades Europees del Patri-
moni. Montmeló s'acull a aquest 
certamen amb dues propostes, 
la primera al mateix municipi so-
bre l'històrica factoria de gres i 
ceràmica, la Cucurny i la segona a 
l'assentament romà del Mons Ob-
servans.

Així, les jornades a Montmeló 
començaran dissabte 10 d'octu-
bre just a l'emplaçament on hi ha-
via hagut l'antiga fàbrica, l'actual 
Plaça Constitució, amb un seguit 

d'actes per tal d'explicar el que 
va suposar per Montmeló i per la 
història de Catalunya l'arribada 
d'aquesta empresa al territori. Per 
portar a terme els diferents actes 
sobre la Cucurny, del de l'Arxiu 
Municipal i dels del Museu s'està 
recollint materials procedents de 
la fàbrica que ajudin a reivindicar 
tot el que va significar la Cucurny 
per alm municipi. 

D'altra banda, diumenge 11 
d'octubre, a les 11 h, hi haurà 
una visita especial al jaciment del 
Mons Observans. 

PATRIMONI L'ACTIVITAT ES FARÀ EL DIA 10 D'OCUTBRE

Dissabte, 26 de setembre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 4 d’octubre de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 5 d’octubre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 6 d’octubre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

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

Dimecres, 7 d’octubre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat

A les 20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro

Dijous, 8 d’octubre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Visions, amb Alba López

MOLLET DEL VALLÈS

24/09 Enrique Samon Francisco 68 anys

24/09 Luís Sánchez Fernández 79 anys

24/09 Manuel Rodríguez Rodríguez 74 anys

21/09 José de Haro Vílchez 67 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

28/09 Arturo Valls Ribas 81 anys

PARETS DEL VALLÈS

22/09 Domènec Turull Marques 80 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

22/09 Marta Anton Viudez (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet amb 

consentiment dels pares

Defuncions

Naixements
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L'Ajuntament imposa multes que 
sumen 1,3 milions d'euros a bancs 
amb pisos buits a Montornès

Suspès el desnonament d'una 
família amb una menor amb 
invalidesa a Mollet

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha im-

posat a dues entitats bancàries un 

total de 15 sancions per disposar 

de pisos buits sense rehabilitar 

al municipi, unes sancions que 

ascendeixen a 1.350.000 euros. 

Es tracta de pisos que havien es-

tat ocupats i que l'Ajuntament va 

decretar com a inhabitables per 

poder-los desallotjar en virtut del 

Programa d'inspecció i conserva-

ció d'habitatges buits i ocupats. En 

concret, són dos pisos a Montornès 

Nord, propietat de la Sareb, i els 13 

que van quedar buits a l'entorn de 

l'església, que són propietat del 

BBVA i que gestiona l'empresa im-

mobiliària Haya.

Quan aquests pisos van ser 

desallotjats, el Consistori va de-

cretar-ne la inhabitabilitat i va re-

querir a les entitats bancàries que, 

de forma immediata, es prengues-

sin mesures per adequar-los a les 

condicions d’habitabilitat que fixa 

la llei. "Aquests requeriments no 

s'han complert i per això es va 

iniciar el procés sancionador", 

explica el regidor  d'Habitatge, 

Jordi Delgado, unes sancions que, 

segons la Llei 24/2015, de 29 de 

juliol, de mesures urgents per 

afrontar l’emergència en l’àmbit 

de l’habitatge i la pobresa ener-

gètica, suposa multes de fins a 

90.000 euros per pis.

 

Requeriments no atesos
Després dels requeriments fets 

per l'Ajuntament, les entitats pro-

pietàries dels habitatges "no han 

subsanat les mancances. Hem 

intentat contactar-hi, els hem 

emplaçat a reunions, però no 

han atès el requeriment i això 

encara ens dona més força per 

haver encetat la via sancionado-

ra", opina Delgado.

Segons el regidor d'Habitatge, 

Montornès és un municipi "ten-

sionat" pel que fa a l'oferta d'ha-

bitatge públic i considera que 

"necessitem mobilitzar tot el 

parc possible per destinar-lo a 

una oferta pública de lloguer". 

En aquest sentit, Delgado admet 

que l'Ajuntament encara deixaria 

la porta oberta a negociar amb 

aquestes entitats i retirar les san-

cions en cas que els bancs reha-

bilitin aquests habitatges perquè 

entrin en el parc públic de pisos de 

lloguer.

Diners a polítiques d'habitatge
El govern local ha previst 

l'1.350.000 euros de les sancions 

com a ingressos en el pressupost 

d'enguany, que estava previst 

aprovar aquest dijous en ple, ja 

que "les multes s'haurien de 

fer efectives dins de l'any que 

s'interposen", diu Delgado, qui 

reconeix, però, que els bancs po-

den recórrer les sancions per la 

via judicial. "La previsió estaria 

condicionada a que, un cop es 

fessin efectius els ingressos que 

corresponguin caldria una mo-

dificació de pressupost que els 

hi defineixi el destí", indica Del-

gado.

En tot, cas, el grup municipal del 

PSC apuntava en el ple de debat 

del pressupost del mes de juliol, 

que, segons la llei d'habitatge, els 

diners que es recaptin de les mul-

tes "s'han de destinar a políti-

ques per fomentar l'habitatge al 

municipi", explicava la portaveu, 

Eva Díaz. En aquest sentit, Delga-

do llista tot un seguit d'actuacions 

MOLLET.  Despres que la Platafor-

ma d'Afectades per la Hipoteca 

(PAH) a Mollet alertés que el fons 

voltor Cerberus a través de la seva 

immobiliària Divarian, volia des-

nonar una família amb una menor 

amb un 40% d'invalidesa i que 

necessita una màquina de nit per 

dormir, la familia rebia aquest di-

jous la nodificació que anunciava 

la suspensió del desnonament pre-

vist per aquest divendres. Amb la 

suspensió ara la Malika, les nenes 

i el seu marit comencem una nova 

etapa de negociació amb Divarian.

Segons la PAH, la família "ocupa 

per necessitat aquest pis (ubicat 

a Gaietà Ventalló) des del 2017 

quan es van quedar sense fei-

na i no podien seguir pagant el 

lloguer". "Davant d'aquesta si-

tuació d'angoixa, amb tres fills, 

sense diners, sense feina, sen-

se cap mena d'ajuda, havien de 

prendre una decisió".

Exposen que: "Van deixar el 

pis que tenien llogat a un parti-

cular, al qual no volien perjudi-

car, ja que no podien pagar-li" i 

afegeixen: "Havien d'escollir en-

tre viure al carrer o ocupar un 

habitatge viu d'un banc o fons 

voltor. Una decisió que pot sem-

blar fàcil, però no ho és, a ningú 

li agrada viure en precari, come-

tent un delicte i enfrontant-se a 

un sistema que no et protegirà 

i que a sobre et criminalitzarà 

per ser pobre". 

Finalment van prendre la deci-

sió d'ocupar el pis d'aquest fons 

voltor: "Obrint la possibilitat de 

poder aconseguir un lloguer so-

cial en aquell mateix habitatge o 

un altre", però segons la PAH Mo-

llet: "Dos anys després l'única 

resposta que han rebut ha estat 

una ordre de desnonament". 

Per tot plegat, des de la Platafor-

ma consideren el cas "un nou acte 

atroç que reafirma la falta d'hu-

manitat d'aquests especula-

dors que sempre anteposen els 

HABITATGE   ES TRACTA DE 15 IMMOBLES PROPIETAT DE LA SAREB I EL BBVA QUE VAN SER DESALLOTJATS,ENTRE ELS QUALS ELS DE L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA

LA NOIA I LA SEVA FAMÍLIA OCUPEN UN PIS DEL CARRER GAIETÀ VENTALLÓ DES DEL 2017, QUAN ES VAN QUEDAR SENSE FEINA

que el govern local està duent a 

terme en matèria d'habitatge i que 

considera que entrarien dins del 

supòsit que preveu la llei: ampliar 

el parc d'habitatge públic amb la 

reforma de pisos que l'Ajuntament 

va adquirir a Montornès Nord per 

oferir-los amb lloguer social; nova 

compra d'habitatges mb el mateix 

objectiu i els ajuts pel foment del 

lloguer, que preveu el pla munici-

pal contra la Covid, un paquet que 

suposaria al voltant de mig milió 

d'euros. La discusió amb el grup 

socialista es centrava en si el pro-

grama de rehabilitació de façanes 

i comunitats, per al qual hi ha una 

previsió de 700.000 euros, podria 

entrar en aquest paquet previst 

per la llei. "Nosaltres creiem que 

sí perquè l'objectiu és dignificar 

el  parc d'habitatge del municipis", 

opina Delgado.    

L'Ajuntament, que n'havia
decretat la inhabitabilitat per

obligar a desallotjar els 
ocupes, va requerir als bancs

que els adequés 

pah

DIJOUS  La Malika amb la notificació de la suspensió del desnonament

seus inflats beneficis a pesar de 

posar vides en joc" i subratllen 

que "qui està complint el delic-

te d'incomplir la llei és Divari-

an". La PAH recorda que el 2015: 

"El Parlament de Catalunya al 

complet va aprovar una llei per 

acabar amb els desnonaments, 

la qual davant d'una situació 

impagament de l'habitatge i 

vulnerabilitat demostrada, si-

gui hipoteca o lloguer, els grans 

propietaris tenen l'obligació 

d'oferir un lloguer social en fun-

ció dels ingressos de la unitat 

familiar, abans de llançar una 

ordre de desnonament", apun-

ten des de la plataforma.

També assenyalen que el Parla-

ment va ampliar la llei a través de 

dos decrets impulsats per la PAH. 

"No permetrem que la Malika i 

la seva família siguin desnonats. 

Cerberus ha aterrat a la nostra 

ciutat, com en tantes altres, per 

expulsar-nos i especular amb les 

nostres vides", conclouen en el co-

municat i alerten: "Més encara en 

plena pandèmia i crisi econòmi-

ca al mateix temps, que, a Mollet, 

el preu del lloguer en els últims 6 

mesos ha pujat un 11%".    

n El Consell de Ministres aprovava 
dimarts prorrogar la prohibició dels 
desnonaments i de la pujada "abusi-

va" dels preus del lloguer fins al 31 de 
gener del 2021. També tirava endavant 
l'ampliació de la cobertura de l'ano-
menat abonament elèctric, l'obligació 
dels grans propietaris d'acceptar pa-
gaments aplaçats escollint entre treu-
re el 50% del deute o reestructurar-lo 
en almenys tres anys i la prohibició de 
tallar els subministraments als col·lec-
tius vulnerables.

ES PRORROGA LA 
PROHIBICIÓ DELS 
DESNONAMENTS
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PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

Comencen les obres per reubicar 
l'ASSIR a l'antiga seu de l'INSS 
MOLLET. Aquest mes de setembre 

han començat les obres a l'antiga 

seu de l'oficina  de  l'Institut  Naci-

onal  de  la  Seguretat  Social  (INSS)  

situat  al  carrer  Joaquim Mir, an-

nex al CAP de Can Pantiquet, on 

es preveu ubicar les instal·lacions   

del   servei   d’Atenció  a  la  Salut  

Sexual  i  Reproductiva  (ASSIR), 

segons fonts de l'Institut Català de 

la Salut. 

El projecte comptarà amb una 

inversió total de gairebé 670.000 

euros (IVA inclòs) i s'executaran 

en dues fases amb el pressupost 

més elevat per la primera etapa 

dels treballs (487.023,69 euros). 

El projecte de reforma
Durant la primera fase es preveu  

habilitar  6 consultes i l’accés des 

de l’entrada del CAP (amb un tau-

lell específic per a l’ASSIR). També 

es farà una intervenció en uns 350 

m2 (a la planta baixa) i se supri-

mirà l’antic accés a l’edifici. Quan 

SALUT ELS TREBALLS, AMB UN PRESSUPOST DE GAIREBÉ 670.000 €, HAN COMENÇAT AQUEST SETEMBRE I ES PREVEU QUE PUGUIN ESTAR ENLLESTITS A FINALS D'ANY

les obres hagin finalitzat, l’accés es 

farà pel CAP.

A més, gràcies a les obres, es 

dotarà l’espai d’una Aula d’Edu-

cació Sanitària (fins ara no n’hi 

havia), dos despatxos, sala d’es-

pera i altres serveis (lavabos i es-

pais interns, com magatzem, etc.). 

L’accés es farà a través del CAP, 

amb taulells diferenciats i sales 

d’espera diferenciades. També 

s’habilitarà un espai al taulell per 

l.o.

EN MARXA Durant la primera fase es preveu habilitar 6 consultes i es dotarà l'espai d'una Aula d'Educació Sanitària

a l’atenció de l'ASSIR. 

Mentre que en la segona fase, 

amb un pressupost total de 

182.198,88 euros (IVA inclòs) es 

faran 4 consultes més. 

Des de l'Institut Català de la Sa-

lut s'informa que cap de les dues  

fases afectarà el funcionament 

del CAP i que en aquest nou espai 

s'ubicaran les mateixes consultes 

i els mateixos professionals que 

estaven a l'edifici annex a l'hospi-

tal de Mollet, però amb la novetat 

d'una Aula d'educació sanitària.

De moment, però, l'ASSIR con-

tinua donant servei des de l'anti-

ga seu de Socors  Mutus,  davant  

el  sociosanitari, després que la 

Covid-19 obligués a traslladar el 

servei instal·lat a l'edifici annex 

de l'Hospital, fa uns mesos per tal 

d'ampliar el servei d'urgències 

durant els mesos crítics de la pan-

dèmia.

En marxa a principis d'any
Pel que fa al termini de finalització 

de les obres, des del CatSalut infor-

men que es preveu que els treballs 

estiguin enllestits dins de l’últim 

trimestre de 2020. Mentre que es 

calcula que l'equipament pugui 

entrar en funcionament a finals 

d’any o principis de 2021. 

Renfe implantarà en tota la xarxa de Cercaní-

as i rodalia de Barcelona el sistema ‘Cronos’ 

per a l'accés i pagament directe en els torns 

amb targeta bancària sense contacte (con-

tactless), segons ha informat aquest dimarts 

el president de Renfe, Isaías Táboas, en la re-

unió del consell d'administració.

El sistema, que s'aplica en el nucli de Cer-

canías de Màlaga des del passat 27 de juliol, 

permet als usuaris accedir directament al 

tren amb només aproximar la targeta (física o 

virtualitzada en un dispositiu mòbil), al punt 

de lectura (EMV) dels torns o cancel·ladores, 

sense necessitat d'adquirir prèviament el 

bitllet en taquilles o màquines autovenda.

D'aquesta manera, el sistema ‘Cronos’ per-

met accedir a l'andana d'una forma més ràpi-

da i còmoda, ja que el viatger redueix temps, 

evitant cues per a obtenir el bitllet, al mateix 

temps que suposa un sistema de pagament 

més sostenible i respectuós amb el medi am-

bient, per l'estalvi de paper que comporta no 

generar el títol de transport o el tiquet cor-

responent. A més, redueix el risc de possibles 

contagis en evitar l'ús d'efectiu i el contacte 

físic, i reduir el temps en el qual els viatgers 

romanen en l'estació. El sistema, només vàlid 

per a bitllet senzill, admet targetes de crèdit 

o dèbit, sempre que siguin sense contacte. 

PARETS. L'alcalde de Parets, Jordi Seguer, en 

nom de l'Ajuntament, va adreçar divendres 

una carta al Conseller de Territori i Sosteni-

bilitat, Damià Calvet, per buscar solucions 

davant la reducció de serveis ferroviaris a 

la línia R3 de Rodalies entre l'Hospitalet i 

Granollers. Concretament, Seguer diu en la 

missiva a Calvet: "Som coneixedors que 

les mesures s’han pres d’acord amb in-

dicadors que posen de manifest el baix 

nombre d’usuaris en les expedicions su-

primides i, alhora, valorem l’esforç amb 

l’ampliació del servei d’autobusos de la lí-

nia E-7 amb voluntat d’oferir alternatives 

de transport públic davant aquesta presa 

de decisions. Val a dir, però, que en el cas 

específic de Parets del Vallès, disposem 

únicament de la xarxa ferroviària R-3 i 

que s’estableix com a estació de referèn-

cia de tot l’entorn de la Vall del Tenes". 

En la mateixa línia, el PSC va entrar aquest 

dimarts una moció –que es debatrà en la Jun-

ta de Portaveus– per demanar al Departa-

ment la restitució dels sis serveis suprimits 

a la línia R3 de Rodalies. Els socialistes apun-

ten que "amb aquesta eliminació la densi-

tat d’usuaris augmentarà dins de la resta 

de serveis de l'R3", fet que va en contra dels 

protocols de seguretat per la pandèmia. 

MOBILITAT

Renfe implanta 'Cronos', 

un sistema per accedir i 

pagar des dels torns 

TRANSPORT

Parets demana solucions 

per la supressió de 

serveis ferroviaris a l’R3



dv, 2 octubre 2020 11REDACCIONAL

El Govern destinarà 51.166.634 

euros a projectes singulars ins-

titucionals que apostin per la ge-

neració de recerca d’excel·lència, 

l’atracció de talent i el desenvolu-

pament d’activitats de transferèn-

cia de coneixement. Aquests pro-

jectes, que es finançaran  partir 
del 2021 amb despeses a càrrec 

a pressupostos futurs per un pe-

ríode de quatre anys, es nodriran 

amb els fons europeus provinents 

de la certificació de despesa sa-

nitària COVID presentada per la 

Generalitat a la Comissió Europea.

Segons el text de l’acord, seran 

LA GENERALITAT DESTINARÀ 51,1 MILIONS D'EUROS EN 
QUATRE ANYS A L'ATRACCIÓ DE TALENT, LA RECERCA DE 
L'EXCEL·LÈNCIA I LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

> MESURES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL GOVERN CATALÀ PER FER FRONT A LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19

elegibles aquells projectes que 

serveixin per a la construcció, 

l’adquisició, l’habilitació o l’am-

pliació substancial d’edificacions 
per a infraestructures de R+D, així 

com per a la realització de projec-

tes cooperatius de construcció, 

adquisició i millora d’equipaments 

i plataformes tecnològiques com-

partides.

Recursos del Feder per fer front a 

la pandèmia.

Davant la necessitat d’atendre 

les despeses extraordinàries i 

urgents derivades de la pandè-

Seran elegibles projectes 
per a infraestructures de 
R+D i cooperatius per a  
plataformes compartides 
de l'àmbit tecnològic  

Aquests projectes es finançaran a partir del 2021 amb recursos procedents de fons europeus provinents 
de la certificació de despesa sanitària COVID presentada per la Generalitat a la Comissió Europea

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA

mia, el Govern va dur a terme la 

reprogramació dels fons del Pro-

grama Operatiu Feder 2014-2020, 

d’acord amb els criteris establerts 

per la Comissió Europea que au-

toritzaven els estats membres a 

fer servir aquests recursos per 

pal·liar la crisi provocada per la 

Covid-19. D’aquesta manera, el 

Govern va poder fer front a les ur-

gències econòmiques generades 

per la situació sanitària, tot ga-

rantint la solvència financera de la 
Generalitat ja que la reassignació 

dels fons no ha comportat, en cap 

cas, una reducció dels recursos 

disponibles.

D’altra banda, amb la voluntat 

de garantir la viabilitat de tots 

els projectes que havien d’anar 

a càrrec dels fons Feder, el De-

partament de la Vicepresidència 

i d’Economia i Hisenda de la Ge-

neralitat de Catalunya ha treballat 

amb tots els departaments afec-

tats per buscar mecanismes al-

ternatius de finançament. L’acord 
aprovat s’emmarca en el com-

promís del Govern amb la recerca 

i la innovació, com a eix central 

de l’estratègia de fer de Catalu- 

nya una societat que basa el seu 

creixement en la generació de co-

neixement. i
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Els ajuntaments augmenten 
els controls contra els botellots 

Els atropellaments amb ferits a 
Mollet disminueixen un 12,5%

BAIX VALLÈS. En les darreres 

setmanes, alguns ajuntaments 

baixvallesans han endurit les me-

sures i els controls per evitar els 

botellots al carrer. Els cossos po-

licials han aixecat més d'una tren-

tena d'actes de denúncia a Mollet, 

Parets i Sant Fost per beure alco-

hol al carrer, una actuació que està 

prohibida pel Govern català des de 

finals de juliol, quan una resolució 

del Procicat, prohibia el consum 

d’alcohol a l’aire lliure i a la via 

pública per evitar l’expansió del 

coronavirus amb multes des dels 

3.000 als 15.000 euros i que són 

competència dels ajuntaments. 

El passat cap de setmana, la Poli-

cia Municipal de Mollet interpo-

sava 23 denúncies per consum 

d'alcohol a la via pública i 16 per 

no complir les mesures sanitàries 

de la Covid-19. La policia va acti-

var el dispositiu de control i vigi-lància que té planificat a diferents 
espais públics on es concentren 

persones per consumir substàn-

cies, consum d’alcohol o que cau-

sen molèsties al veïnat. Els agents van identificar 78 persones, tam-

bé es van interposar 10 denúncies 

per tinença de substàncies estu-

pefaents, 1 per tinença d’arma 

prohibida i una altra per desobe-

diència als agents de l’autoritat. 

A més, es va detenir l’autor d’una 

estrebada d’una bossa de mà i es 

va recuperar els objectes sostrets 

a la víctima, entre els quals hi ha-

via 300 euros en metàl·lic.

D'altra banda, la Policia Munici-

pal, en coordinació amb Salut Públi-

ca de l’Ajuntamenti i la Guàrdia Civil, 

van realitzar, dijous passat, una ins-

pecció conjunta a un bar de la ciutat 

que arrossegava diferents queixes 

veïnals per molèsties i per manca 

de compliment de les mesures Co-

vid-19. L’establiment públic va ser 

tancat cautelarment.

Controls a Parets i Sant Fost
A Parets, la Policia Local va orga-

nitzar un dispositiu especial de 

seguretat, amb la col·laboració 

dels Mossos d’Esquadra, que va 

actuar durant la tarda, nit i mati-

nada del divendres 25 i del dissab-

te 26 de setembre, en què es van 

sancionar més d'una cinquantena 

de persones. Durant el dispositiu es van imposar 37 denúncies per 
no portar mascareta, 5 per con-

sum o tinença de substàncies es-tupefaents, 7 per incompliment 
de les ordenances municipals per 

consum d'alcohol a la via pública, 76 identificacions a persones que 

estaven en grups que superaven la 

concentració màxima autoritzada, 

1 detingut, 6 actes de lliurament 

de menors als seus familiars o tu-

tors o tutores, 6 denúncies per fal-

tar el respecte a l'autoritat i es va 

aixecar una acta de denúncia per 

facilitar dades falses o inexactes en la identificació de la persona.
Per la seva part, la Policia Local de 

Sant Fost amb i Mossos activaven el 

dispositiu per fer front al consum de 

begudes alcohòliques a la via públi-

ca en dues fases diferents: una pri-

mera intervenció de caràcter infor-

mativa (el cap de setmana del 12 i 13 

de setembre) i dissuasiva, i una se-

gona en què ja es van aixecatr actes 

de denúncia. Aquesta segona fase 

va començar el cap de setmana del 

19 i 20 de setembre i va continuar el 

cap de setmana passat. El dispositiu 

es va desplegar en alguns dels punts 

més calents del poble, on diversos 

veïns havien presentat queixes per 

la presència de grups de joves con-

sumint begudes alcohòliques al car-

rer. Alguns d’aquests espais eren la 

Llera, la plaça de l’Església, el Camí 

del Cementiri i el carrer Turó de 

l’Home. Es van identificar 20 perso-

nes i es van aixecar quatre actes de 

denúncia per consum d'alcohol. Se'n van informar unes 70.   

MOLLET.  El nombre d’accidents amb 

ferits al nucli urbà de Mollet es va 

reduir el 2019 i només l’1,4% dels 

sinistres van ser amb ferits amb 

necessitat d'una segona atenció 

mèdica. A més, els atropellaments 

amb ferits van disminuir un 12,5%. 

La principal causa d’accidents és la 

manca d’atenció i la falta de perícia.

Aquestes són algunes de les da-

des que ha facilitat l'Ajuntament 

sobre la Junta Local de Seguretat 

celebrada la setmana passada, en 

què s'han analitzat dades de diver-

sos àmbits com fets delictius, acci-

dentalitat i incivisme registrades 

durant l'any passat.

Des de l'Ajuntament, destaquen que des del 2007 no s'ha produït cap 
accident mortal al nucli urbà i que 

segueix sense existir cap punt negre 

d’accidentalitat. S’han realitzat 17 
campanyes en col·laboració amb 

la Direcció General de Trànsit de la 

Generalitat de Catalunya i s'han fet 1.783 proves d'alcoholèmia.
Augmenten els fets delictius
Pel que fa als fets delictius han aug-

mentat lleugerament respecte a l’any 2018. Tot i que no s'informa 
de les dades concretes, fonts muni-

cipals apunten que Mollet "segueix 

presentant uns índexs molt per 

sota de la mitjana d’arreu de Ca-

talunya". També han augmentat el 

nombre de detencions de les perso-

nes que han comès aquests delic-

tes. La Junta de Seguretat també ha 

detectat que l’augment d’aquests 

delictes s’ha produït especialment 

en l’àmbit de les noves tecnologies i 

les xarxes socials.

En l'àmbit de la seguretat, la con-

vivència i el civisme, "se segueix 

prioritzant la proacció i la pre-

venció per sobre de la reacció", 

expliquen. Així, l’any 2019, dels 

20.000 serveis que es van dur a ter-

me, 11.500 eren serveis planificats. 

Es van realitzar més de 1.200 inter-

vencions policials directes sobre 

civisme. Els Agents Cívics van fer 

més de 5.000 intervencions relaci-

onades amb convivència i civisme i 

van augmentar un 16 % els serveis 

i intervencions de mediació i amb la 

comunitat. “No podem deixar de 

banda la necessitat d'augmentar 

esforços per minvar els proble-

mes de convivència que provo-

quen les ocupacions", diu el regi-

dor de Seguretat, Juanjo Baños.   

MOLLET.  En els darrers dos mesos 

s’han tramitat a Mollet més de 35 

denúncies a persones que han fet 

un ús irresponsable de bicicletes 

i patinets elèctrics (VMP). Per tal 

de seguir vetllant per una mobi-

litat més segura, en el marc de la 

campanya que està duent a terme 

l’Ajuntament, la Policia Municipal i 

els agents cívics, han incrementat 

les seves actuacions.

Segons el regidor de Mobilitat, 

Juan José Baños: “La campanya va 

dirigida no només a garantir uns 

desplaçaments més segurs dels 

vianants, sinó que també inci-

deix en una major seguretat dels 

usuaris dels de patinets elèctrics 

i Vehicles de Mobilitat Personal, 

ja que circular més d’una perso-

na al vehicle, portar els cascos 

receptors de música durant la 

conducció o  utilitzar el mòbil, 

per exemple, fan que el risc d’ac-

cident es multipliqui. La ciutat la 

volem segura per a tothom”.

Amb aquest objectiu, la Policia 

Municipal i els agents cívics conti-

nuaran treballant per un compor-

tament i ús responsable d’aquest 

tipus de vehicles, promovent el 

civisme, garantint la seguretat i 

la mobilitat segura i sancionat les 

infraccions detectades, com ara 

circular per les zones de vianants 

a una velocitat inadequada, sobre 

la vorera o circular fent ús del dis-

positiu mòbil.

En aquest sentit, la Policia Mu-

nicipal reforçarà els controls en 

aquells punts de la ciutat on s’ha 

detectat una major presència de 

circulació d’aquests vehicles i, pa-

ral·lelament, els agents cívics, se-

guiran informant els seus conduc-

tors i conductores de la normativa 

vigent.

Segons les dades de la darrera 

Junta Local de Seguretat que es va 

celebrar el dimecres passat, l’any 2019 hi va haver 7 accidents amb 
patinets elèctrics com a implicats: 

3 amb ferits i dos per atropella-

ments a vianants.   

SUCCESSOS   EL CAP DE SETMANA S'HAN INTERPOSAT MÉS D'UNA TRENTENA DE DENÚNCIES SEGURETAT   ES REFORÇARAN ELS CONTROLS ALS PUNTS CALENTS

LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT ANALITZA LES DADES DE MOBILITAT I DELICTES DE L'ANY 2019 oriol c.n.

ACORDONAT  L'espai es va limitar durant les tasques d'extinció

Un foc a Pompeu Fabra 
crema part d'un pati interior 
i la coberta d'una nau

La Policia Municipal tramita 
més de 35 denúncies per ús 
irresponsable de patinets

MOLLET. Diumenge al vespre es 

declarava un foc a la zona de lo-

cals comercials de la rambla Pom-

peu Fabra que va cremar part del 

pati interior del restaurant Ne-

oris i la coberta d'una nau, segons 

han informat els Bombers. L'avís es va rebre a les 20.38 h i es van 
activar fins a set dotacions, que es 

van personar al lloc dels fets, a la 

rambla Pompeu Fabra número 4. 

El foc hauria afectat maquinària 

i material d'hoteleria que es tro-

bava al pati a més de la coberta 

d'una nau sense activitat que es 

troba a la part de darrere.

El foc es va donar per controlat a 

les 21.49 h i no es va haver de la-

mentar cap ferit. També van adre-

çar-se al lloc dels fets Policia Muni-

cipal i Mossos d'Esquadra. Com a 

mesura preventiva es va acordonar 

la zona i es va tallar el subministra-

ment de gas al carrer.   
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

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

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

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

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

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

Més de 400m2 de noves instal·lacions

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

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

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

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

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

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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El suport de Més per Montornès al 
pressupost accelera la ruptura entre 
ERC i Comunistes dins la plataforma
MONTORNÈS. L'acord pel qual Més 

per Montornès donarà suport als 

pressupostos municipals del go-

vern de Montornès en Comú ha tin-

gut conseqüències més enllà de les 

institucionals i ha accelerat el tren-

cament entre dues de les ànimes de 

la plataforma: ERC i Comunistes. 

L'anunci del grup municipal de su-

port als comptes de l'Ajuntament 

per a aquest 2020 era respost amb 

un comunicat de Comunistes en què 

es feien públiques les desavinences 

entre Comunistes i ERC, que es re-

munten a pocs mesos després de les 

eleccions municipals de 2019.

El comunicat acusava el cap de 

llista i portaveu del grup munici-

pal, Joffre Giner, i altres membres 

vinculats a ERC de no respectar 

"el compromís de convertir Més 

per Montornès en una platafor-

ma veïnal i assembleària". La 

nota també afirma que "tots els 

intents per redreçar la situació 

han estat infructuosos". 

En aquest sentit, Giner afirma 

que al desembre de 2019 "es va 

trencar la relació amb Comunis-

tes de mutu acord per diferènci-

es internes i pèrdua de confian-

ça", diu el republicà. Una ruptura, 

però, que no es va fer oficial i que el 

suport als pressupostos ha tornat 

a posar a la palestra. 

Sobre l'acord de pressupostos, 

el membre de Comunistes Paco 

Sánchez assegura que Giner hauria 

negociat "a esquenes de Comu-

nistes i la resta de la plataforma" 

i denuncia "incongruències" en 

un pressupost que "és molt difí-

cil de quadrar", diu. A més, des de 

Comunistes consideren que l'acord 

"trenca el treball conjunt de 

l'oposició en la fiscalització del 

govern municipal". 

El pressupost, punta de l'iceberg
Però les acusacions de funcionar 

unilateralment van més enllà i as-

seguren que les posicions políti-

ques defensades pel grup munici-

pal al Ple de l'Ajuntament "mai han 

respost al debat col·lectiu sinó a 

la posició personal del regidor".

Giner desmenteix aquesta afir-

mació i assegura que "les decisions 

sempre han estat col·legiades i 

per això els dos regidors del grup 

hem votat sempre en el mateix 

sentit". Sobre la consulta a la resta 

de plataforma, Giner admet que el 

trencament  a finals de 2019 va fer 

que no es materialitzés un acord 

organitzatiu d'assemblea però asse-

gura que "els acords s'han comu-

nicat de manera informal a mem-

bres de la plataforma".

   Així doncs, les desavinences ar-

rossegades durant gairebé un any 

acabaran trencant l'acord, segons 

Giner, en els propers dies. "Ens 

hem de reunir la setmana que 

ve per acabar de manera endre-

çada".   laura ortiz

POLÍTICA  LES DESAVINENCES ENTRE LES DUES ÀNIMES DEL COL·LECTIU S'ARROSSEGUEN DES DE FA GAIREBÉ UN ANYCONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado · jicarnero@cgcabogados.net

El concurs de creditors 
com a fórmula per a 
salvar l’empresa

La Llei Concursal reuneix una sèrie de fór-
mules que l’empresari ha de conèixer, ten-
dents a facilitar la continuïtat de l’activitat 
empresarial, i que resumirem aquí.

En primer lloc, cal assenyalar que entrar en 
concurs no significa paralitzar l’activitat: 
tot el contrari. Sobre aquest pilar descan-
sen les dues grans fórmules per a aconse-
guir salvar l’activitat empresarial:

1. El conveni és la fórmula prevista per la 
llei perquè l’empresa superi el concurs de 
creditors i torni a la normalitat jurídica, 
aconseguint per a això un acord amb els 
seus creditors que li permeti reduir el seu 
deute mitjançant una quitança, i ajornar 
i periodificar el seu deute mitjançant una 
espera.

El conveni requereix d’un pacte majoritari 
amb els creditors, el percentatge d’aprova-
ció dels quals variarà en funció dels sacri-
ficis que es demani als creditors del con-
cursat. Aquesta és la solució prototípica de 
continuació de l’activitat empresarial, però 
no és l’única.

2. La liquidació unitària o venda de la 
unitat productiva, permet que aquelles 
empreses que no poguessin aconseguir 
un conveni amb els seus creditors, poden 
transmetre bé la totalitat dels actius de 
l’empresa en bloc, o bé unitats producti-
ves autònomes. Aquesta sortida permet 
que els elements de l’actiu de l’empresa en 
crisi no siguin esqueixats. S’evita amb això 
que es produeixi la pèrdua del valor que 
tindrien conformat un tot productiu.

Aquest tipus de solució permet que l’actiu 
essencial que conforma l’activitat empre-
sarial, amb els seus actius productius i els 
llocs de treballs a ells adscrits, es pugui 
mantenir, evitant grans processos de des-
trucció d’ocupació.

En definitiva, hem de canviar la nostra 
manera d’entendre el concurs, ja que és 
una eina que ben utilitzada pot permetre 
la continuïtat de l’activitat empresarial, 
permetent el manteniment d’un important 
número dels llocs de treball i del teixit pro-
ductiu.

Una trentena de persones es van donar cita dilluns a la tarda davant l'Ajuntament 

de Montornès convocades per l'Assemblea Nacional Catalana per mostrar el seu 

rebuig davant la inhabilitació del president de la Generalitat Quim Torra i que va 

provocar mobilitzacions davant alguns ajuntaments del territori. Foto: anc

L'ANC dona suport al president Torra

PARETS. El plenari va tirar endavant 

la setmana passada una moció per 

declarar l’actual rei d’Espanya Felip 

VI, el rei emèrit Joan Carles I i la res-

ta de la Família Reial com a perso-

nes non grates al municipi. Es tracta 

d'una moció presentada per Parets 

per la República i aprovada en la 

junta de portaveus per tots els par-

tits del govern i amb els vots en con-

tra dels dos partits de l'oposició. El 

document també reclama "obligar 

la justícia que actuï amb celeritat 

i de manera responsable i justa 

en la investigació de la corrupció 

de la monarquia"; "derogar tots 

els delictes d’injúries contra la 

Corona"; o "que la monarquia re-

torni al poble tots aquells diners 

generats de manera il·lícita".

Amb els mateixos vots també va 

tirar endavant la moció d'Ara Parets 

ERC en què els republicans demana-

ven la reprovació del Govern Espa-

nyol arran de la fugida del rei emèrit 

i exigien al president Pedro Sánchez 

i a la vicepresidenta Carmen Calvo 

totes les explicacions necessàries 

per esclarir el rol del Govern de l'Es-

tat en la fugida de Joan Carles I.  

Parets declara el rei
Felip persona 'non grata'

HI VAN VOTAR A FAVOR ELS TRES PARTITS DEL GOVERN
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Es crea un grup de 
consum a Mollet 
d'autoabastiment 
agroecològic

L'Ajuntament amplia el seu deute en 
un milió d'euros per tenir liquiditat i 
finançar les despeses de la Covid

MOLLET DEL VALLÈS. El setembre 
es va començar a crear un grup 
de consum a Mollet, un projecte 
que té com a objectiu "fer un con-
sum transformador recollint la 
idea dels grups de consum i de 
les cooperatives de consum de 
principis de segle i del coope-
rativisme obrer", explica Marc 
Fernández, que juntament amb 
Laura Villar i Raquel Jiménez, ha 
impulsat la iniciativa. Així doncs, 
el grup funcionarà amb assem-
blees de manera autoorganitzada 

"per abastir-nos de productores 
locals amb uns certs criteris de 
transformació social", afegeix.

Pel que fa a les productores amb 
les quals volen treballar, Fernán-
dez va assenyalar que "el criteri 
és que siguin productores el més 
local possible i dins d'uns crite-
ris de transformació social. És a 
dir, que facin una producció res-
pectuosa amb el medi ambient, 
amb el territori i amb els ecosis-
temes, i que es produeixi amb 
unes condicions de treball dig-

MOLLET DEL VALLÈS. La situació 
tensada de la tresoreria de l'Ajun-
tament de Mollet ha obligat el go-
vern de PSC i Podem a incrementar 
l'endeutament de les arques muni-
cipals per fer front a les despeses 
sobrevingudes a causa de la Covid. 
La manca de romanent i el deute 
que arrosseguen altres adminis-
tracions envers el consistori mo-
lletà ha fet que l'Ajuntament hagi 
renovat i ampliat diverses opera-
cions de crèdit per un valor de 6,4 
milions d'euros.

En concret, el ple municipal 
aprovava dilluns la renovació de 
tres pòlisses de tresoreria pel ter-
mini d'un any: una de 2 milions 
d'euros amb la Caixa d'Enginyers, 
una d'1,4 milions amb el Banc San-
tander i una tercera amb el BBVA, 

que s'ha ampliat de 2 a 3 milions. 
Aquest increment d'un milió d'eu-
ros respon, segons la regidora 
d'Hisenda, Mireia Dionisio, a un 
criteri de "prudència", ja que el 
govern local preveu que enguany, 
amb la situació de pandèmia, es re-
tardi el pagament de serveis "so-
bretot de la Generalitat", deia 
Dionisio. A més, davant la crisi de 
la Covid, l'executiu molletà va de-
cidir ajornar el calendari fiscal i 
molts dels impostos s'ingressaran 
més tard del que és habitual. Mal-
grat tot, aquest augment d'un milió 
en pòlisses de crèdit, la regidora 
assegurava que "l'Ajuntament no 
arriba al sostre d'endeutament" 
que marca la llei.

El punt tirava endavant amb els 
vots a favor de tots els grups excep-

te Ara Mollet ERC MES, que s'abste-
nia. El regidor Manel Sostres criti-
cava la gestió econòmica del govern 
molletà: "Cal augmentar els in-
gressos i apujar els impostos a 
aquells que poden pagar-ho", de-
fensava el regidor de MES, qui tam-
bé denunciava la manca de roma-
nent de tresoreria i el "poc esforç 
per fer entenedors els números 
dels seus pressupostos" un punt 
en què assegurava: "Donen expli-
cacions però els últims anys han 
fet que ja no els creiem. Han per-
dut tota credibilitat", etzibava.

En resposta, la regidora d'Hi-
senda es mostrava d'acord en el 
"discurs d'una política fiscal 
d'esquerres en què qui més té 
més paga" i convidava Ara Mollet 
a fer les seves propostes de cara a 

les ordenances de 2021.
Sobre les crítiques a la situació 

econòmica, Dionisio culpava la Ge-
neralitat de la manca de liquiditat de 
l'Ajuntament –tot i que la liquidació 
del pressupost de 2019 indicava 
que l'Estat era l'administració amb 
un deute més elevat amb Mollet. 
Dionisio assegurava que en serveis 
conveniats amb el govern català 
"només d'aquest 2020 ens deuen 
2,4 milions d'euros que l'Ajunta-
ment ha avançat i que encara no 
ens han pagat", assegurava.

Modificació de crèdit
Una altra font de finançament per 
sufragar les despeses Covid és el 
mateix pressupost de l'Ajuntament, 
que redueix partides d'una banda 
per incrementar-ne d'altres. En 

ARQUES MUNICIPALS   EL GOVERN RETALLA PARTIDES, ENTRE ELLES CULTURA, PER REFORÇAR  AJUTS EN SERVEIS SOCIALS I NETEJA A EQUIPAMENTS MUNICIPALS

ECONOMIA SOLIDÀRIA   EL COL·LECTIU HA COMENÇAT A TREBALLAR AMB PRODUCCIONS AGROECOLÒGIQUES DE GALLECS, MARTORELLES I SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

ECONOMIA
Campanya 'Límit 48 hores'Gallecs, exemple del futur de l''Smart Rural'
L'ADHEC i l'Ajuntament de Mollet organitzen 
una nova edició de la campanya de 
descomptes al comerç molletà Límit 48 
hores. Serà entre els dies 5 i 10 d'octubre als 
establiments vinculats a la campanya.

L'espai rural de Gallecs serà un dels exemples que es tractaran en el 
brunch Hubb30, coorganitzat per l’Àmbit B30 i la UAB, en què es trac-
tarà el futur de l'Smart Rural i les tendències i iniciatives per impulsar 
la competitivitat del món rural des d’un punt de vista econòmic, social i 
ambiental. Serà de forma telemàtica divendres 9 d’octubre, a les 12 h.

aquest cas, el ple va aprovar una mo-
dificació de crèdit de 123.588 euros.

Aquests diners s'han minorat 
de tres partides: les aportacions 
del que cobren mensualment els 
grups municipals; activitats cultu-
rals i desenvolupament econòmic, 
en concret de la partida d'ajudes 
als autònoms per la Covid, per a la 
qual s'havien previst 150.000 eu-
ros, dels quals només s'han gastat 

60.000. "Vam fer una previsió a 
l'alça i a tothom qui ho va dema-
nar se li ha atorgat", aclaria la re-
gidora d'Hisenda, qui assegurava 
que han rebut aquests ajuts més 
de 300 comerços.

La destinació de tots aquests 
diners ha estat: incrementar en 
53.000 euros les ajudes a les famí-
lies a través dels Serveis Socials i 
reforçar els serveis de neteja a 
escoles i equipaments municipals 
d'aquí a finals d'any, un servei que 
té un cost de 70.300 euros. i l.o.

s.c.

SESSIÓ INFORMATIVA  Reunió a mitjans de setembre al Jardinet del Casal

El ple aprova la renovació i
ampliació de pòlisse de

crèdit amb diferents bancs 
per un valor de 6,4 milions

nes". En definitiva, que compleixi 
amb els criteris "que vénen lligats 
a l'agroecologia, a l'economia so-
lidària i al cooperativisme".

Ara per ara, ja han començat a 
establir contactes amb producto-
res agroecològiques de Gallecs, de 
Martorelles i de Santa Perpètua de 
Mogoda. En tot cas, el curs del grup 
de consum el dirigirà l'assemblea, 

formada per cadascun dels in-
tegrants del grup. A mesura que 
es facin les primeres comandes 
alimentàries i que es vagi creant 
grup, la tasca serà "seguir refle-
xionant i millorant el funciona-
ment,  i seguir col·laborant amb 
les productores ampliant-les o 
pensant en altres llocs de repar-
timent, i fer altres activitats per 

anar sensibilitzant, divulgant i 
ampliant aquesta idea".

Punt de recollida a La Tramolla
El punt de recollida i repartiment 
de les comandes serà en una sala 
de La Tramolla (carrer Santa Bàr-
bara, 5). La intenció és fer una 
compra conjunta entre tots els 
membres del grup de consum, 
"perquè així ajudem les produc-
tores a tenir una comercialit-
zació molt més estable i poder 
planificar millor la producció". 
Setmanalment rebran les coman-
des, i cadascú podrà anar a recollir 
la seva cistella segons les franges 
horàries que estableixin.

Marc Fernández, però, és cons-
cient que "pot ser difícil per a 
tothom arribar a aquest espai, 
perquè és molt més fàcil fer la 
compra a sota de casa teva". Tan-
mateix, recalca que "com més gent 
siguem, també podrem obrir al-
tres punts de repartiment". Els 
interessats es poden adreçar al mail 
grupconsummollet@gmail.com.  
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OPINIÓ

Els professionals del sector de la cultura tenyien dimecres el Mercat Vell de 

vermell en senyal de protesta per la falta d'ajudes i les restriccions que està 

patint com a conseqüència de la pandèmia de Covid-19, una acció promoguda 

per la plataforma Alerta Vermella, i que vol donar visibilitat a la difícil situació que 

viu el sector cultural. Però aquest toc d'alarma, en el cas de Mollet, va molt més 

enllà. Fa anys que la ciutat pateix d'una oferta cultural que està a anys llum de la 

que es pot trobar a la capital de comarca, Granollers, o fins i tot, a municipis molt 

més petits de l'entorn, com Parets, que ofereixen programacions superiors tant 

en quantitat com en qualitat. Una ciutat que té el seu principal espai teatral com 

és Can Gomà infrautilitzat malgrat ara fa 10 anys es van acabar unes obres de 

millora que van suposar una forta inversió municipal.

Cal reconèixer les iniciatives que provenen del sector privat, amb propostes com 

L'Arlequí, o programacions de la Fiveller, La Xarxa i el Casal, entre altres,–i que no 

en tots els casos compten amb tot el suport de l'Ajuntament– i també propostes 

municipals com el SonaMollet i la MITMO –coorganitzada amb Galiot Teatre. Però 

aquests esdeveniments no poden suplir una programació estable, amb espectacles 

professionals, digna d'una ciutat que presumeix de ser capital del Baix Vallès.

CAL OMPLIR ESCENARIS

Editorial

l Tribunal Suprem reconeix els 

“riders” com a falsos autònoms i 

exposa que Glovo no és una simple 

empresa intermediària que gestio-

na la contractació de serveis entre comerços 

i repartidors. Aquesta notícia que en l’actual 
situació de pandèmia i en mig d’una agitació 
política sense precedents al nostre país ha 
passat relativament desapercebuda, és la 
victòria d’una lluita de llarg recorregut pel 
reconeixement d’una evidència que ara es 
consolida amb aquesta sentència.

Des de CCOO portem anys reivindicant que 
aquest tipus de servei, que fins a data d’avui es-
tan poc o gens regulats per la normativa, anava 
en contra del dret laboral i a més suposava un 
nou model d’explotació amb la particularitat 
de tenir-los en condicions de semi esclavatge 
i sense cap dret laboral. Les plataformes elec-
tròniques han vingut per quedar-se i podem 
reconèixer que el seu model de negoci o la seva 
finalitat pot cobrir una mancança que la nostra 
societat demandava. Tant és així que empre-
ses com la mateixa Glovo, Deliveroo, Uber Eats, 
Uber o Cabify, són empreses que han arrelat a 
les societats modernes de tot el món facilitant 
la vida sobretot a les grans ciutats.

El problema d’aquestes empreses no és tant 
el que fan, sinó com ho fan. Aquestes s’autocon-
sideren empreses intermediàries que uneixen 
clients amb “empresaris” que busquen donar 
un servei, quan realment el que fan és oferir un 
servei com a empresa fent que els seus treba-
lladors/es tinguin la obligació de fer-se autò-
noms, complir amb unes condicions molt par-
ticulars i especialment dures. Un model que es 
caracteritza per tenir que estar disponible en 
qualsevol moment per a la empresa amb el risc 

Els 'riders' no són autònoms

E
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que si es rebutja un treball per qualsevol situa-
ció, com pot ser una situació de conciliació, per 
malaltia o per descans setmanal o en cas d’una 
mala valoració per part d’un client, que podia 
venir per un retard en la recepció de la coman-
da de l’establiment i per tant no per motius del 
propi “rider”, era sinònim de “desconnexió” o 
el que és el mateix, de sanció sense treballar de 
diversos dies o el propi acomiadament, sense 
comunicació, indemnització ni dret a la pres-
tació per desocupació.

Per CCOO aquesta sentència és la constata-
ció d’un abús de poder per part d’aquest tipus 
d’empreses que s’aprofiten de la necessitat 
dels seus treballadors/es per treure uns be-
neficis desproporcionats i pagar uns “salaris” 
que estan molt per sota de la normativa laboral 
i també perquè no dir-ho, fora de tota ètica. Són 
un exemple del neoliberalisme més tòxic que 
impregna la nostra societat i s’aprofita de la de-
bilitat d’uns treballadors/es que al no tenir un 
centre de treball físic, no es poden organitzar. 
La base de tota lluita obrera és la possibilitat 
d’organització d’aquesta, unint la força de mots 
treballadors/es per poder fer un contra poder 
a les empreses i aconseguir un objectius co-
muns, que no són més que millors condicions 
laborals. Els “riders”  tot i que amb dificultats, 
han pogut donar un nou exemple de la neces-
sitat d’unir a la classe treballadora per tal de 
poder aconseguir els objectius. A través de les 
pròpies xarxes socials o a les places de les ciu-
tats on buscaven punts “wifi” d’accés gratuït, 
han trobat espais per organitzar-se i engegar 
aquests processos reivindicatius que  esdeve-
nen definitivament en el reconeixement bàsic 
de que són treballadors/es, que tenen dret a un 
salari, un horari i un conveni laboral.

Ara només queda que la part política faci la 
seva feina. És per això que des de les centrals 
sindicals i especialment CCOO exigim que amb 
la màxima celeritat el Ministeri de Treball acabi 
l’esborrany de Llei i convoqui als agents socials 
i les patronals per negociar el marc normatiu 
d’aquest tipus de llocs de treball. Ara més que 
mai s’ha demostrat que la unió fa la força.

Assistim al pervers espectacle de

la inoperància d'aquells que tenen 

tots els recursos i no saben

 donar-nos resultats i la gent 

emmalalteix i l'economia s'enfonsa

 a Neutralitat, en majúscules, no 
existeix. Potser només existeix 
com a concepte químic a alça-
des del segle XXI. Els àcids van a 

la brega amb els alcalins i arriben a trobar 
aquell punt de pau neutral tan negat als hu-
mans. Aquí, aquests dies hem pogut cons-
tatar que tenim un rei enquistat que no és 
neutral i un president foragitat que tampoc 
no és neutral. Se suposava que havien de ser 
neutrals. Un que s’ha posicionat a favor de la 
repressió de violència psicològica i física, re-
sulta que totes li ponen; l’altre, amb la flor a 
la mà, vol llibertat d’expressió i justícia, i re-
sulta que és castigat. Un marcià diria que hi 
ha alguna cosa que no rutlla, oi? Per què som 
tan complicats els humans? La cosa més im-
portant avui hauria de ser la lluita contra la 
pandèmia. I assistim al pervers espectacle 
de la inoperància d’aquells que tenen tots 
els recursos, i és que no saben explicar-se, 
no saben donar-nos resultats i la gent con-
tinua emmalaltint mentre l’economia s’en-
fonsa. On són tots els milions d’Europa? Les 
empreses afectades per la pandèmia són un 
fet objectiu si hi hagués interès a moure-ho 
amb sentit per ajudar-les. Això no és resul-
tat d’una mala pràctica econòmica, és el re-
sultat d’una catàstrofe externa, com podia 

L

MORSE

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

haver estat un terratrèmol o un huracà. La 
desafecció serà total.

El meu pare, arrabassat dels camps de 
blat amb 18 anys, aterra als deserts de l’ope-
ració de Belchite amb un fusell a la mà. No 
vulgueu saber què és viure això. Derrotats, 
els fan caminar fins a la vora d'Osca per re-
organitzar-se. Demanen si hi ha algú que 
sàpiga morse. El meu pare aixeca el braç, 
encara que no en té ni idea. En una nit en va 

aprendre i va entrar al cos de transmissions, 
el maleït fusell quedava enrere. Avui no hi ha 
cap govern que s’esforci en un temps límit 
per demostrar una neutralitat universal per 
convèncer els súbdits que s’està fent bé la 
feina. Hi ha una desgana proverbial i la gent 
bona hauria de ser més activa. El meu pare 
deia que hi ha més gent bona que no dolenta; 
si no, ningú no hauria sobreviscut a la guerra 
civil. Si els de dalt no són neutrals, els d’avall 
potser que tampoc ho fóssim... Ens hi va un 
futur on sigui possible la Neutralitat.

Bústia

Rebuig al bloqueig a Cuba
Des del 22 de febrer que no ens veiem i, 
malauradament, el sopar de setembre tam-
bé queda posposat. Però Mollet amb Cuba 
continua amb la seva activitat. Continuem 
tenint un contacte molt estret amb el poble 
cubà i sabem de les dificultats perquè estan 
passant actualment; com l’impacte que han 
tingut els huracans i els efectes de la pandè-
mia. Malgrat tot, Cuba ens continua donant 
una lliçó de solidaritat internacionalista 
amb les accions que les Brigades Mèdiques 

Internacionals estan portant arreu del món. 
El nostre esforç és ara un projecte d’envia-
ment de material sanitari, que ens demana 
el Ministerio de Sanidad Pública de Cuba, ja 
que el bloqueig per part dels EUA, fa impos-
sible que l’autoritat cubana pugui adquirir 
aquest material. Condemnem aquest in-
fame i immoral bloqueig contra el poble 
cubà, que ens produeix vergonya i indigna-
ció, ja que l’ONU, malgrat la condemna que 
fa cada any, no l’aixeca.  

mollet amb cuba 
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OPINIÓ

O tornem al debat polític, a ser

 valents, o ens arraconarem 

en un atzucac mentre

 tot se'n va a la merda

l govern central ha decidit donar llum 
verda a la fusió (o millor dit, absor-
ció) de CaixaBank i Bankia. Aquesta 
operació suposa un gerro d’aigua 

freda en la possibilitat de creació d'una banca 
pública, just en un moment en què el paper de 
la cosa pública per a definir i impulsar sectors 
estratègics es considera essencial. Just també en 
el moment en el qual l'Estat ha d'augmentar la 
seva capacitat d'intervenció si vol impulsar les 
transicions tecnològiques i mediambientals que 
tant es necessiten.  

Tot això sense trobar una fórmula que ga-
ranteixi la defensa de l’interès general, ja que la 
posició de l'Estat queda afeblida en canviar una 
participació de control en un gran banc per una 
participació minoritària, que no aconsegueix 
capacitat de control en l’entitat resultant de la 
fusió. En aquest sentit, no s’entén que controlant 
el 62% del capital social de Bankia a través del 
FROB, l'Estat no hagi exercit el poder que li cor-
respon per evitar aquesta operació, en un mo-
ment en què necessitem una banca pública amb 
xarxa suficient per a garantir una gestió ràpida 
dels programes d'avals i subvencions davant les 
evidents dificultats de l'ICO.

Per una banca pública 100%

E

ANTONIO 

LÓPEZ
Membre de Mollet en Comú 

i d’EUiA Mollet

I és que l’Estat té prou capacitat per condici-
onar aquesta operació blindant la seva partici-
pació en el banc resultant mitjançant qualsevol 
fórmula que garanteixi un paper rellevant en 
la definició de la política creditícia a favor dels 
sectors estratègics així definits. Si no s'aprofita 
aquesta oportunitat, la capacitat per a impul-
sar un actor financer públic s'haurà diluït per 
sempre més.

Aquesta fusió agreuja un fenomen preocupant 
de concentració en poques mans del sector ban-
cari, que té com a conseqüència l'increment de 
l'exclusió bancària dels usuaris de bona part de 
l'Espanya buida, sense accés a sucursals bancà-
ries pròximes, fruit de la previsible desaparició 
de moltes de les 6.600 sucursals de les entitats 
fusionades, amb la corresponent pèrdua de mi-
lers de llocs de treball. Un pas més en el procés de 
privatització de les Caixes d’Estalvi, que segons un 
informe de CCOO ha suposat la desamortització 
més gran de béns socials de tota la nostra història.

La singularitat d'aquesta operació és l'absoluta 
llibertat amb la qual s'ha produït, i és que Goiri-
golzarri ha estat l'únic CEO que ha governat una 
banca amb un accionista majoritari absent: l’Es-
tat, més preocupat en desfer-se de la seva partici-
pació i sense intenció de marcar directrius d'ac-
tuació ni tan sols en l’actual context de crisi aguda 
on és fonamental disposar d’una xarxa bancària 
100% pública. Perquè no oblidem que tot plegat 
significarà la privatització d'un banc públic resca-
tat amb recursos públics en la crisi financera amb 
diners públics mai recuperats.

odríem sentir-nos desencoratjats 
davant la incapacitat de diàleg 
que s’ha produït darrerament a 
l’Estat, Catalunya o Mollet mateix. 
Hom podria valorar les escasses 

qualitats dels responsables, però cal intuir 
que el marc actual de suposada convivèn-
cia, les llindes de l’àgora pública afitades per 
l’entramat político-jurídic, no ho afavoreix. 
No perdem de vista aquest condicionant, és 
potser la clau de volta davant el reguitzell de 
processos judicials –amb sancions i inhabili-
tacions diverses- i actuacions policials desa-
fortunades que s’interposen al debat sobre 
com volem viure i conviure. Per més que hi 
hagi qui consideri que res es pot tocar, moltes 
veus crítiques, incòmodes i sense encaix en 
l’actual marc, no poden simplement desapa-
rèixer malgrat l’estigma de la criminalització.

És evident l’obsolescència del sistema po-
lític mentre el violinista del Titànic segueix 
tocant. Per una banda, les costures del debat 
crispat tiben i acaben esqueixant-se perquè 
no hi ha prou mitjans per a canalitzar el des-
contentament, mentre que la resposta és 
l’abús del recurs als jutges, amb un inadmis-
sible estirament dels tipus delictius del codi 
penal que tenen més un ànim d’eliminació 

P

PUNT DE TROBADA

Politòleg

ORIOL ESCURA
Cave Canem

de l’adversari que no pas de protecció de 
l’àgora. I l’àgora se’ns enfonsa sota els peus 
pel pes de porres i togues, perquè moltes re-
presaliades es consumeixen en una foguera 
al mig de la plaça sense redempció, perquè 
les cendres del procés independentista, o 
bé de l’anterior 15-M, es veuen escampades 
per les institucions d’aquest sistema.

S’abusa dels jutges i de la intimidació. Això 
no és bo: l’adversari, l’altre, continua existint 
i és irreductible. Mentrestant, no hi ha prou 

coratge per a anar al cor del problema: el 
marc ja no és un punt de trobada, ja no és và-
lid per a dirimir les nostres diferències. Sen-
se l’altre, no hi ha cap canvi de marc possible 
i necessari per a tothom. O tornem al debat 
polític, a ser valents, o ens arraconarem en 
un atzucac mentre tot se’n va a la merda. 
Abandonem els tribunals i tornem a l’àgora, 
perquè ningú per qüestionar, protestar, criti-
car o dubtar pot ser un criminal, un pària, un 
terrorista, un indesitjable. Tothom ha de ser 
al punt de trobada.
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MOLLET. A caixa o faixa. Primera fi-
nal de la temporada al segon par-
tit oficial del DM Group Mollet de 
Josep Maria Marsà. L'equip molle-
tà intentarà passar a la Final a Vuit 
de la Lliga Nacional Catalana a la 
pista del rival vallesà, el CB Gra-
nollers, que enguany s'estrena a la 
Lliga d'Eba després d'uns anys a 
Copa Catalunya. A més, el conjunt 
molletà depèn d'ell mateix per 
passar a la fase final de la com-
petició, que tindrà lloc la pròxima 
setmana, després de la derrota 
precissament del CB Granollers a 
la pista del Barberà (71-67) el cap 
de setmana. 

L'equip de Josep Maria Marsà 
podria rubricar el passi a la fase 
final amb una victòria a Grano-
llers, en cas de no fer-ho, s'hauria 
de treure la calculadora perquè hi 
hauria un triple empat amb una 
victòria dels tres equips del grup 
7. És a dir, el Mollet podria passar 
a la Final a Vuit per la via directa 
amb una victòria, però en cas de 
perdre encara podria passar. Això 
sí, aleshores s'hauria de mirar el 
bàsquet average dels tres equips, 

BÀSQUET | EBA  ES JUGA EL PASSI CONTRA EL GRANOLLERS

El DM Goup Mollet depèn 

d'ell mateix per passar 

a la Final a Vuit Catalana

ESPORTS

Kasatkina passa rondaJordi Domènech presentarà dijous, 'GR-11, a reparo' 
La jugadora russa Daria Kasatkina, pupil·la del 
molletà Carles Martínez, del CMC Competició, ha 
passat la primera ronda del Roland Garros, de 
França, després de guanyar contra la jugadora 
local, Tan Harmony, per 6-2 i 6-1. 

Jordi Domènech, membre del Club d'Activitats de Muntanya de Parets, 
presentarà el pròxim dijous el llibre, GR-11, a reparo, que tracta de la seva 
experiència completant la ruta transpirinenca, que travessa els Pirineus 
des del mar Cantàbric fins al mar Mediterrani. La presentació tindrà lloc el 
proper 8 d’octubre, a les 19.30 h, a la sala Basart de Parets.

MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE 
i el CF Parets encetaran la tempo-
rada 2020-2021 el cap de setma-
na amb l'objectiu de consolidar 
els seus respectius nous projectes 
a la Primera Catalana més atípi-
ca, amb una primera fase regular, 
i després fases per l'ascens o la 
permanència. El Mollet inicia una 
nova etapa amb David Parra a la 
banqueta i un bon grapat d'incor-
poracions; mentre que el Parets 
manté Miquel Molina com a tèc-
nic, qui ha fet una revolució a la 
plantilla amb més d'una dotzena 
de fitxatges. 

David Parra s'estrena
El CF Mollet UE visitarà diumenge 
el camp del Sabadell Nord, però a 
l'espera de veure com evoluciona 
la seva infermeria, plena de juga-
dors. Fins a cinc jugadors arros-
seguen molèsties: Alexis, Xavi 
Múrcia, Sergio Novo, Sergio Sán-
chez i Bilal. A més, tres jugadors 
són baixa amb David Morales, 
Llavaneras, i Adrià Bassols. "Són 
jugadors que han estat molt de 
temps sense jugar i això afecta 

arxiu

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP MOLLETÀ ESTÀ PENDENT DE LA INFERMERIA PER LES BAIXES

en lesions i molèsties. És una si-
tuació que haurem de superar 
al llarg d'aquesta temporada 
atípica", diu l'entrenador David 
Parra, que diumenge s'estrenarà 
al camp del Sabadell Nord: "ells 
podran jugar amb públic local, 
nosaltres juguem sense. Ja veig 
aquí una primera desigualtat 
perquè el caliu dels nostres és 
important pel jugador". 

El Parets amb setze fitxatges
El Parets ve de completar una pre-
temporada, de menys a més. Tot i 
que en l'últim amistós contra el 
juvenil de l'Europa no va deixar 
bones sensacions amb una de-

CF Mollet UE i CF Parets, a 

punt per a una lliga atípica

rrota per 2 a 0. Això sí, uns dies 
abans, a casa contra el Girona B, 
van imposar-se 2 a 1 en un gran 
partit. "Vam jugar un partidàs 
contra el Girona B, molt bé en 
totes les facetes, però al cap de 
48 hores fas un partit fluix con-
tra l'Europa... hem de buscar 
l'equilibri", explica l'entrenador 
Miquel Molina.

El Parets aquesta temporada 
ha fet una revolució a la plantilla 
amb 16 fitxatges i l'entrenador 
confia que "els jugadors estan 
agafant els conceptes i hi ha 
aspectes de l'equip que s'han 
anat millorant", assenyala Moli-
na.   jl.rodríguez beltrán

DAVID PARRA que quedarien empatats amb una 
victòria. Ara per ara, el Mollet li-
dera el grup amb un bàsquet ave-
rage de +22; el Barberà, és segon 
amb -18; i tercer és el Granollers, 
amb -4. D'aquesta manera, el 
Mollet per no passar, hauria de 
perdre per un marcador escan-
dalós, com a mínim, superior als 
13 punts de desavantatge. En cas 
de perdre per 13, s'hauria de mi-
rar quin equip és més anotador 
entre Mollet i Granollers. 

Victòria contra Barberà
El CB Mollet compta amb aquesta 
bona avantatge després de guan-
yar amb claredat contra el Bar-
berà, per 65 a 43, amb una gran 
actuació d'Óscar Amo.   jl.r.b.

jl.r.b.

ÓSCAR AMO

CB GRANOLLERS – CB MOLLET

Dissabte, 3  18.15 h Granollers

arxiu

MIQUEL MOLINA

CF PARETS – GUINEUETA

Diumenge, 4  12 h Parets

SABADELL NORD – CF MOLLET UE

Diumenge, 4  11.30 h Sabadell

GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h

i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

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



dV, 2 octubre 2020 19ESPORTS

ajuntament montornès

ENTRADA Uns aficionats es miren un entrenament al camp

MONTORNÈS. Aquests dies, els es-

pais de pràctica esportiva de Mon-

tornès han reprès l’activitat amb 

l’assistència de públic. Per regular 

els accessos, els clubs controlen la 

temperatura a l’entrada i, un cop a 

les grades, senyalitzen els seients 

fora de servei amb adhesius de 

la campanya #CuidemnosMon-

tornès i sempre s'ha de portar la 

mascareta. Els entrenaments de 

les entitats esportives han tornat 

POLIESPORTIU L'AJUNTAMENT I LES ENTITATS ACORDEN PAUTES

Entrenaments i partits amb 
espectadors a Montornès

a tenir espectadors i espectadores 

amb totes les mesures de segure-

tat, a l'espera de partits oficials.

Seguint el Pla sectorial d’ins-

tal·lacions i activitats esportives 

de la Generalitat, l’Ajuntament i 

els clubs han acordat un seguit de 

pautes per regular l’assistència de 

públic a espais municipals com el 

camp de futbol, les pistes d’atle-

tisme, el pavelló poliesportiu o la 

carpa polivalent El Sorralet. 

MONTORNÈS. El Club Atletisme 

Montornès va sumar un pòquer 

de medalles entre els Campionats 

de Catalunya sub-18 i sub-20, que 

va tenir lloc el cap de setmana a 

Igualada. La medalla més desta-

cada va ser l'or sub-20 de l'atleta 

Israel Ferrón, guanyant en triple 

salt amb una marca de 13,76 me-

tres. El club va sumar tres metalls 

més amb una plata amb Omaima 

Chourfi en el llançament de javeli-

na sub-20 i dos bronzes, amb Izan 

Ramírez, en 10.000 metres marxa 

sub-18, i Iris Julián, en salt d'alça-

da sub-18. 

Maria Carner, tercera a Lloret
L'atleta Maria Carner, de l'Atlètic 

Mollet, ha estat tercera en els 12 

km de la cursa de muntanya  Llo-

ret Trail, que va tenir lloc diumen-

ge a Lloret de Mar. La molletana 

Carner, medallista estatal en ca-

tegories inferiors de cros, va com-

pletar els 12 km del trail de Lloret 

amb un temps d'1 hora, 20 minuts 

i 7 segons. 

ATLETISME | Sub-20 i Sub-18

El Montornès 
suma un pòquer 
de metalls 

BÀSQUET | Formació PARTICIPEN UNA QUINZENA DE FORMADORS

FUTBOL | Tercera Catalana PRIMER PARTIT DE LA TEMPORADA

MONTORNÈS. El Montornés Norte 

d'Angel Cobo s'estrenarà dissabte 

a la Tercera Catalana contra el Lle-

rona, a partir de les 17 h a casa. El 

conjunt montornesenc va comen-

çar la pretemporada a principis de 

setembre i parteix amb l'objectiu 

de la salvació, tot i que no descar-

ta lluitar pels primers llocs de la 

categoria. 

El Montornés Norte rep el Llerona

Tecnificació amb Franco Pinotti

El CB Vila Montornès ha començat les jornades de tecnificació amb el 

responsable tècnic, Franco Pinotti. Les sessions tenen lloc aquestes setmanes 

abans de l'inici de les competicions oficials i l'última va ser diumenge, que va 

comptar amb una quinzena de jugadors i formadors del club. En les jornades 

es tracten les bases de les competició i la formació de conceptes. 

cb vila
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MONTORNÈS / MOLLET. L'AE Mon-

tornès aspira aquesta temporada 

a l'ascens després de completar 

una satisfactòria pretemporada 

plantant cara a dos equips de su-

perior categoria, Parets i Barri 

Can Calet de Sant Fost, de la Divi-

sió d'Honor. L'equip de Daniel Gi-

jón va guanyar contra els santfos-

tencs, per 4 a 3, i aquest dimarts 

va perdre per la mínima contra els 

paretans, 1 a 2.  

El conjunt montornesenc s'ha 

reforçat amb dos jugadors con-

trastats de la Divisió d'Honor amb 

el porter David Cuña, del Parets, i 

el tanca Arnau Beltrán, de l'Spor-

ting Montmeló. "Vam començar 

la pretemporada una setmana 

més tard del que teníem pre-

vist, i veig als jugadors en un 

gran estat de forma. Contra el 

Can Calet, vam estar una mica 

millor que ells", adverteix el tèc-

nic, Daniel Gijón. 

L'AE Montornès disputarà dis-

sabte el seu primer partit oficial 

Primera Catalana  LA UNIÓ FS MOLLET AJORNA EL PARTIT

L'AE Montornès, disposat 
a lluitar per l'ascens 

amb la primera jornada de la Pri-

mera Catalana contra el Sant Joan 

Vilassar B. "Són un equip com-

plicat perquè conec els juga-

dors de la meva etapa en aquell 

club quan entrenava a juvenils. 

Són ràpids i intensos, són juga-

dors que procedeixen de l'esco-

la del futbol sala", admet Gijón, 

que confia sumar la primera vic-

tòria de la temporada davant la 

seva afició. 

Ajornat el duel del Mollet
La Unió FS Mollet de David Sán-

chez no s'estrenarà el cap de set-

mana en competició oficial per 

petició de l'equip rival, el Sant 

Joan Club, amb dificultats per 

completar la plantilla per dispu-

tar la nova temporada. Tot i no 

jugar partit de la Primera Catala-

na, la Unió FS Mollet disputarà un 

amistós contra el Sant Quirze, de 

la Tercera Catalana, "que compta 

amb jugadors contrastats, que 

té nivell de la nostra categoria", 

adverteix Sánchez. El duel amis-

tós es disputarà dissabte a la pista 

molletana de Ca n'Arimon a partir 

de les 18.30 h.  jl.r.b

d.g.

PLANTILLA L'equip del Montornès abans del partit contra el Parets

AE MONTORNÈS – VILASSAR B
Dissabte, 3  19 h Montornès

BCC

BAIX VALLÈS. La Divisió d'Honor 

Catalana s'estrena el cap de set-

mana amb tres representants 

baixvallesans, l'FS Parets, el Barri 

Can Calet de sant Fost i l'Sporting 

Montmeló. Tots tres amb l'objec-

tiu de no passar dificultats en una 

temporada del tot atípica per la 

Covid-19. 

Un dels equips que més s'ha 

reforçat és l'FS Parets amb gai-

rebé una desena de noves incor-

poracions per fer oblidar el curs 

irregular del curs passat, que tot i 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor Catalana  TRES REPRESENTANTS BAIXVALLESANS AL GRUP 1

L'FS Parets, el Can Calet i 
l'Sporting Montmeló, llestos

MOLLET. El Mollet HC femení ha 

començat la Primera Catalana 

amb una victòria ajustada contra 

el Cubelles, per 4 a 3, però que és 

tota una declaració d'intencions. 

"El grup va fer una reunió i va 

decidir que volen lluitar per 

les posicions capdavanteres, 

volen pujar", admet el nou entre-

El Mollet HC femení busca 
la segona victòria del curs

EN JOC Un dels moments abans d'un partit de la pretemporada

HOQUEI PATINS  EL PRIMER EQUIP MASCULÍ VOL MILLORAR EL JOC A CASA CONTRA EL BLANES

CUBELLES – MOLLET HC FEMENÍ
Diumenge, 4  18.30 h Cubelles

nador de l'equip, Rafa Trillo, que 

ho compagina amb la dinàmica 

de  jugador del sènior masculí, a 

Segona Catalana. 

El compromís contra el Cubelles 

va ser ajustat però va decidir la 

definició amb dos gols del fitxatge 

d'enguany, la davantera Gemma 

Siscart, en un pavelló del Riera 

Seca buit. Aquest diumenge, toca 

novament contra el Cubelles, a do-

micili. "Aquesta temporada serà 

així, és una manera diferent de 

veure el curs. Juguem dos par-

tits seguits amb el mateix rival, 

primera i segona volta. Com que 

gravem els partits en vídeo, ens 

permet tenir anàlisis dels par-

tits", admet el tècnic Rafa Trillo.

El masculí A contra el Blanes
Pel que fa als equips masculins, el 

Mollet HC de Segona Catalana, va 

perdre contra el Blanes Atlètic (5-

3) i dissabte intentarà refer-se al 

Riera Seca, a les 16 h. Mentre que 

el sènior B, de la Tercera Catala-

na, va imposar-se contra el Santa 

Perpètua C, per 4 a 3, i diumenge 

visitarà la pista de l'equip del Va-

llès Occidental.  jl.r.b

FS PARETS – CASTELLAR
Diumenge, 4  12.30 h Parets

MONTMELÓ – RIPOLLET B
Dissabte, 3  19 h Montmeló

MONTCADA– CAN CALET
Dissabte, 3  18 h Montcada

això manté l'entrenador José Ma-

nuel Ibáñez 

Pel que fa l'Sporting Montmeló, 

ha apostat per una plantilla jove i 

un nou entrenador, Juanjo Monte-

ro. L'any passat van ser cuers. 

L'únic dels tres conjunts que ju-

garà de visitant és el Barri Can Ca-

let, que buscarà el primer triomf 

a la pista del complicat Montcada. 

El conjunt santfostenc ha comple-

tat una pretemporada satisfac-

tòria guanyant el Trofeu de Santa 

Perpètua. .  
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PARETS. L'Handbol Parets de Na-

cho Pérez s'estrenarà dissabte i 

diumenge contra un dels favorits 

de la Primera Catalana, les Fran-

queses. Aquesta temporada l'ens 

federatiu de l'handbol ha decidit 

que els equips juguin dos partits 

un cap de setmana cada quinze 

dies, és a dir, jugar les jornades de 

la primera i la segona volta contra 

un mateix equip. D'aquesta mane-

ra, en cas d'haver-hi un cas positiu 

de Covid-19, hi ha un cap de set-

mana de marge. 

Primer duel contra Malmagro
El Parets no ha tingut sort en el ca-

lendari i disputarà la primera do-

ble jornada contra les Franqueses, 

HANDBOL | Primera DOBLE JORNADA CONTRA LES FRANQUESES

L'Handbol Parets jugarà dos 
partits cada quinze dies

de Cristian Malmagro, un jugador 

contrastat amb experiència inter-

nacional i en l'Asobal. "És un ri-
val veterà i amb molta qualitat, 
que ha fitxat a Malmagro i és un 
referent. Haurem d'estar molt 
atents", admet Pérez, que confia 

en la millora de la seva plantilla 

respecte al curs passat: "tenim 21 
jugadors i hem reforçat bastant 
la primera línia. Hem d'intentar 
fer rotacions i que no passi com 
l'any passat, que anàvem justos 
i hi havia més desgast dels juga-
dors".

El Parets visitarà dissabte les 

Franqueses i diumenge jugarà a 

casa. "A mi no m'agrada aquest 
sistema, no crec que sigui la 
solució. A nosaltres ens suposa 
un desgast físic important jugar 
dos partits al màxim en un ma-
teix cap de setmana", explica el 

tècnic, que confia en el seu equip: 

"som un equip jove i crec que 
bastant compensat".  jl.r.b

arxiu

PLANTILLA Un entrenament d'aquesta pretemporada de l'equip paretà

LES FRANQUESES – PARETS

Dissabte, 3  12 h Les Franqueses

Q.G.
MOLLET. La molletana Queralt Gó-

mez ja fa uns mesos que va aterrar 

a Eibar per viure el somni de ju-

gar en un equip de la Primera Di-

visió espanyola. Als seus 23 anys, 

la defensa va signar un contracte 

professional per dues temporades 

amb l'entitat històrica basca en el 

curs que retorna a la màxima cate-

goria espanyola del futbol femení. 

Després d'una llarga pretem-

porada i atípica, Gómez podria 

debutar diumenge a casa, a les 

11 h, contra el Real Betis. "Estic 
molt il·lusionada i motivada 
per aconseguir el debut, i fer-
ho diumenge si ho considera 
l'entrenador. Les sensacions 
són molt bones", admet Queralt 

Gómez, que adverteix que ha-

vent pujat recentment a Primera, 

"l'objectiu de l'equip hauria de 
ser el de mantenir la categoria, 
però no ens volem tancar a res 
i mirar el més amunt possible". 

La molletana va posar la tempo-

rada passada punt final a quatre 

temporades a les files del Seagu-

ll Badalona, de la Segona Divisió 

espanyola, i aquest curs pot de-

dicar-se exclusivament al futbol. 

"Estic vivint un somni a Eibar 
en poder arribar a la Primera 
Divisió, que ja s'ha complert. A 
més, tinc la sort de poder-me 
dedicar exclusivament al fut-
bol", admet la jugadora, que fa 

uns mesos va acabar la carrera 

FUTBOL | Primera Divisió  LA MOLLETANA, DE 23 ANYS, PODRIA DEBUTAR CONTRA EL REAL BETIS

Queralt Gómez: "Estic vivint 
en un somni amb l'Eibar"

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya ha abaixat el teló 

del Gran Premi Monster Energy 

de Catalunya de MotoGP  amb la 

victòria de Fabio Quartararo. El 

francès, a més, se’n va de territo-

Fabio Quartararo conquereix 
el Gran Premi de Catalunya

ENTRENAMENT Aquest dimecres durant una sessió prèvia al partit

MOTOR | MotoGP  EL PILOT FRANCÈS ÉS EL NOU LÍDER DEL CAMPIONAT DEL MÓN DE MOTOCICLISME

ri català amb la primera posició 

de la taula de punts, lloc que li ha 

pres a Andrea Dovizioso. 

El diablo, des de la tercera po-

sició, ha començat la seva missió 

particular. En la cinquena volta 

avançava a Valentino Rossi, men-

tre que en la vuitena feia el mateix 

amb Morbidelli. A partir d'aquí, el 

francès no ha deixat els comanda-

ments en cap moment. 

Les darreres voltes del Gran 

Premi Monster Energy de Cata-

lunya s'han convertit en un pols 

entre el Petronas Yamaha SRT, 

compost per Quartararo i Morbi-

delli; i el Team Suzuki Ecstar, 

amb Mir i Rins. Amb Quartararo 

tirant davant de tots, Mir avança-

va a Morbidelli, com també ho feia 

Rins en la mateixa volta. Al final, 

actuació estel·lar de les Suzuki, 

amb el tercer podi consecutiu de 

Mir i el primer del curs Rins. 

Moto2 i Moto3
A Moto2 Luca Marini està sent 

la sensació i va imposar-se amb 

pole, victòria i líder del Mundial. 

A Moto3, va guanyar la cursa ha 

estat Darryn Binder.   

d'infermeria, havent-hi fet pràcti-

ques a l'Hospital de Mollet en ple-

na crisis sanitària per la Covid-19, 

i ara tan sols estudia un màster en 

línia per seguir ampliant els seus 

coneixements. 

Defensa amb visió de joc i toc
Queralt Gómez destaca per ser 

una jove defensa central, que ad-

quireix la visió i combinació pel 

futbol de toc català. Un tret distin-

tiu, que pot marcar la diferència 

amb el futbol basc, més directe i 

de contacte. La molletana, molt 

contenta amb la rebuda del club, 

es mostra il·lusionada amb la seva 

nova etapa a Eibar. 

Alèxia contra el Real Madrid
El FC Barcelona de la molletana 

Alèxia Putellas defensarà el títol 

de lliga en el primer clàssic femení 

de la històrica contra el Real Ma-

drid, diumenge a les 12 h com a vi-

sitant. "El Madrid ja està aqui i el 

primer partit serà contra el Barça. 

Un molt bon partit per començar", 

va valorar Putellas durant el sor-

teig del calendari.  jl.rodríguez b.

circuit

EN CURSA El gran grup dels pilots enfilant la primera corba del traçat

El conseller Ramon Tremosa, 
nou president del Circuit per 
la dimissió de Maria Teixidor

Circuit  DIVENDRES PASSAT VA MARXAR AMB UN TUIT

BAIX VALLÈS. El conseller d’Empre-

sa i Coneixement, Ramon Tremo-

sa, és el nou president de Circuits 

de Catalunya SL –l'empresa que 

gestiona el Circuit–, després que 

divendres es fes pública la dimis-

sió de Maria Teixidor, que havia 

pres posessió del càrrec feia men-

ys de dos mesos. 

La dimissió de Teixidor va ser 

sobtada i en una de les setmanes 

més importants del Circuit, la Mo-

toGP. "Ha estat curt però intens. 
Un plaer conèixer l'extraordi-
nari equip del Circuit. Molta 
sort!", va escriure a Twitter. 

Tremosa assegura que l’ob-

jectiu del Govern és “garantir la 

continuïtat del model d’èxit que 
és el Circuit de Barcelona-Cata-
lunya”, i que assumeix la presi-

dència de la infraestructura per 

tal de “fer front als reptes ur-
gents que afronta l’entitat”, com 

la renovació dels contractes de F1 

o de MotoGP.

Tremosa, que assistia diumenge

a la celebració del GP de Catalun-

ya, assegurava que, segons alguns 

estudis, el Circuit genera un im-

pacte econòmic de més de 300 mi-

lions d’euros anuals, i que la part

d’aquests recursos que es tra-

dueixen en impostos, uns 60 mi-

lions,compensen “amb escreix” 

l’aportació que fa la Generalitat.  

PARETS – LES FRANQUESES

Diumenge, 4  10.45 h Parets
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CULTURA
Marxa nòrdica a Parets'Literatura oral des de la primera carícia'
Aquest divendres de 10 h a 13 h tindrà lloc 

una marxa nòrdica a Parets, organitzada 

pels Casals Municipals de Gent Gran. Primer 

hi haurà la part teòrica al casal i després la 

pràctica serà a l’espai natural de Gallecs.

Judith Navarro Royo impartirà aquest divendres (de 17.30 h a 18.25 h) el 

taller de jocs de falda i moixaines Literatura oral des de la primera carícia. 

Està adreçat a infants d'entre 0 i 3 anys i es farà a la Biblioteca Montserrat 

Roig. Per assistir-hi cal fer la reserva prèvia gratuïta a la plataforma 

Codetickets i en cas de pluja l'acte es farà al Celler de Carrencà.

Torna el Sona Mollet, enguany 
per gaudir des de casa
MOLLET.  La setmana vinent tindrà 

lloc la cinquena edició del Festival 

Internacional de Música – Memo-

rial Anna Villaescusa Rebull (Sona 

Mollet) que organitza l’Ajunta-

ment de Mollet del Vallès, i que 

enguany ha hagut de deixar enrere 

el format presencial a causa de la 

pandèmia.

El festival, que converteix la ciu-

tat en la capital del jazz, piano i mú-

sica de cambra, s’hauria d’haver 

celebrat els dies 2, 3 i 4 d’octubre 

al Mercat Vell i al Teatre Can Gomà. 

En canvi, enguany, s’ha endarrerit 

una setmana i s’ha allargat un dia. 

Així doncs, la cinquena edició del 

Sona Mollet es portarà a terme els 

dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre i es 

podrà gaudir des de casa, a través 

de Vallès Visió i Ràdio Mollet, que 

emetran les interpretacions enre-

gistrades de la vintena de músics 

participants.

Com en les edicions anteriors, hi 

tornaran a participar artistes de 

renom internacional d’arreu del 

món: Lluc Casares, Xavi Torras, 

Daahoud Salim, Alba Ventura, Pe-

dro Emmanuel Pereia, Frank van 

MÚSICA  A CAUSA DE LA PANDÈMIA, LA CINQUENA EDICIÓ NO SERÀ PRESENCIAL, PERÒ ES PODRÀ SEGUIR A TRAVÉS DE VALLÈS VISIÓ I RÀDIO MOLLET

de Laar, Jasmina Rakovic, Tensy 

Kristman, Raquel Garzas, Daria 

Piltyay, Hugo Shuler, Alice Alegri, 

Carlos Añez, Felipe Mora, Artem 

Trio, Isabel Miralles, Sergio Rodri-

go, Leon van de Berg, Sofía Pedro i 

Cristina Salvador.

En els últims quatre anys també 

hi van participar músics i cantants 

de la ciutat, com el Cor Jove de l’Es-

cola Municipal de Música i Dansa 

de Mollet i la coral Estoc de Veus.

Qualitat, altruisme i solidaritat
Promogut per l’Ajuntament de 

Mollet del Vallès i els Conserva-

toris del Liceu i d’Amsterdam, el 

Sona Mollet va néixer l’any 2016 

amb el propòsit de retre home-

natge a la jove pianista molletana 

Anna Villaescusa Rebull, que va 

morir de leucèmia als 25 anys.

Es tracta d’un festival solidari 

que dedica tots els beneficis de la 

venda d’entrades a la Fundació Jo-

sep Carreras contra la Leucèmia i 

en què tots els músics, molts dels 

quals van ser companys i amics de 

l’Anna Villaescusa, hi participen de 

manera altruista. El festival té una 

clara vocació solidària, altruista i 

pedagògica per potenciar l’interès 

de la música i la cultura, sobretot 

entre la joventut de Mollet.  

MONTMELÓ. Aquest dissabte tor-

narà la programació Montornès, 

aixeca el teló. Ho farà amb el solo 

del clown Guillem Albà anomenat 

Calma! al teatre Margarida Xirgu. 

Albà, qui ja va compartir amb els 

montornesencs el xou de la Ma-

rabunta ara fa un any en l'estrena 

del nou teatre, torna al municipi 

per parlar de la pressa.

Tot sol a l'escenari i sense pa-

raules tractarà aquest córrer 

tothora en què sovint la gent viu 

instal·lada. Calma! portarà l’es-

pectador a gaudir d’una experièn-

cia per moments còmica i per mo-

ments poètica. Amb el clown com 

a bandera i a través dels titelles, el 

gest, les ombres o la música, farà 

que cadascú es qüestioni el seu 

dia a dia i el seu propi viatge vital.

Vuit espectacles més
Fins que acabi l'any es podrà gau-

dir de vuit xous més, alguns al 

Margarida Xirgu i d'altres a l'Espai 

Cultural Montbarri.

Entre les propostes que es de-

senvoluparan fins al desembre hi 
ha el concert Memento, de Mayte 

Martín; l’obra El pequeño poni, de 

Flyhard produccions; o l’especta-

cle Around the world, dels Brodas 

Bros, que es va haver de suspen-

dre a causa de la pandèmia.

Pel que fa a les propostes fami-

liars de la programació destaquen 

els espectacles de titelles El mons-

tre de colors executat per Tutatis i 

Transeduca (17 d'octubre); i Cuac, 

que Txo Titelles representarà el 7 

de novembre.

També hi haurà lloc pel teatre 

més social i compromès amb la 

posada en escena el 21 de novem-

bre de Rebota, rebota y en tu cara 

explota, una reflexió sobre la pas-

sivitat social davant la violència 

de gènere.

A més, el 27 de novembre, el 

teatre s'omplirà de les melodies 

de temes de grups catalans dels 

últims anys com Sopa de Cabra, 

Roba Estesa, Blaumut, Manu Guix o, fins i tot, Rosalía, interpretats pel 
Cor Jove Amics de la Unió de Gra-

nollers, en el marc de l'espectacle 

Denominació d'origen. Les bombo-

lles i fantasia de Pep Bou i el seu 

espectacle Experiències, tancaran 

la temporada el 19 de desembre. 

guillem albà

'CALMA!', DE GUILLEM ALBÀ  En un solo sense paraules tractarà les presses amb què moltíssima gent viu a diari

ESPECTACLES  FINS QUE ACABI L'ANY HI HAURÀ VUIT REPRESENTACIONS MÉS AL TEATRE MARGARIDA XIRGU I A MONTBARRI

Un solo de Guillem Albà sobre les 
presses aixeca el teló a Montornès

INFANTIL

'Quan les nenes 
volen alt' engega 
la temporada de La 
Xarxa a Montmeló

MONTMELÓ. Diumenge a les 12 h 

tornarà el teatre infantil de La Xar-

xa a la Sala Polivalent de Montme-

ló. Serà amb Quan les nenes volen 

alt, obra de la companyia El Replà 

Produccions.

L'Adriana, la Ximena i la Marti-

na, les tres protagonistes, tenen 

grans somnis. El senyos Sivolspots 

està construint ales per tal que 

puguin assolir-los, Però la banda 

del senyor Nohoaconseguirasmai 

(el Sr. Reflexos, el Sr. Senyor-eta, 

la Sra. Bellesa Perfora i el Sr. Desi-

gualtat) els han omplert les butxa-

ques de pedres perquè no puguin 

volar. Elles són tres, però podrien 

ser-ne deu, o cent, o una, o totes les 

nenes del planeta.

El teatre compta amb aforament 

reduït, és obligatori l'ús de mascare-

ta i es recomana comprar les entra-

des anticipades a Entràpolis.com. 

EL REPLÀ PRODUCCIONS

el replà

n  El Departament de Cultura de l'Ajunta-
ment ha pres mesures per evitar contagis 
i, és per això, que els espectacles tindran 
aforament reduït, per complir amb les 
mesures de distància entre el públic. A 
més, les entrades i sortides es faran de 
manera esglaonada, per la qual cosa es 
recomana al públic arribar al teatre amb 
antelació. També es recomana descarre-
gar les entrades –que es poden comprar 
a entrades.montornes.cat–al mòbil.

AFORAMENTS REDUÏTS 
PER SEGURETAT
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El ple de Parets reclama per 

unanimitat la rebaixa de l'IVA 

cultural de forma temporal
PARETS.  Tots els grups polítics de 

l'Ajuntament de Parets han re-

clamat al Govern de l'Estat "que 

aprovi temporalment una re-

baixa de l'IVA cultural amb 

l'objectiu de rellançar aquest 

sector".

Es tracta d'una moció presenta-

da per Parets per la República i que 

va ser aprovada per unanimitat en 

la darrera Junta de Portaveus. En 

el plenari de dijous de la setmana 

passada es va exposar el resul-

tat de la votació d'aquesta moció 

que també demana "impulsar un 

acord en el sector cultural on 

es declari la cultura com a bé 

de primera necessitat" i "donar 

suport al sector cultural des de 

l’Ajuntament, en la forma i en la 

mesura que sigui possible i que 

es pugui mantenir un contac-

te continuat amb el sector per 

conèixer-ne la situació arran de 

la crisi de la Covid-19".

Tenint en compte que "el sector 

de la cultura fa temps que està 

en crisi i que les greus conse-

qüències de la pandèmia causa-

da per la Covid-19 han estat un 

factor més per agreujar aquesta 

crisi", amb la moció presentada 

per la regidora Neus Jordà es pre-

tén "pal·liar les nefastes conse-

qüències per a l’àmbit cultural, 

entenent la cultura en un sentit 

ampli i en majúscula, que inclou 

les arts escèniques i plàstiques, 

el patrimoni cultural i la cultu-

ra folklòrica i tradicional entre 

d’altres manifestacions cultu-

rals".  

IMPOSTOS  TOTS ELS REGIDORS VAN VOTAR A FAVOR DE LA MOCIÓ DE PARETS PER LA REPÚBLICA

UNA PLAÇA DE LA 
VILA TEATRAL PER 
CELEBRAR EL PATRÓ

El cap de setmana passat Sant Fost va celebrar les festes del patró. L'Ajuntament va 
programar diverses activitats teatrals i musicals per a la festivitat, que van tenir lloc 
a la plaça de la Vila. L'Improshow de dissabte al vespre –a la foto– va omplir una 
plaça en què les files de cadires estaven distanciades. Diumenge, en Pep Callau i Els 
Pepsicolen, l'Òscar Bretau i els TNT i una ballada de sardanes, van cloure la gresca.

aj. sant fost
POPULAR   DISSABTE I DIUMENGE VAN TENIR LLOC LES ACTIVITATS DEL PATRÓ DE SANT FOSTTEATRE  L'OBRA ESTÀ ESCRITA PER JORDI CASANOVAS

Parets recorda la tardor 
del 2017 amb l'obra 
'Alguns dies d'ahir'

PARETS. Diumenge a les 18.30 h, 

Míriam Iscla, Abel Folk, Marta 

Ossó i Francesc Cuéllar actuaran 

a Can Rajoler representant Alguns 

dies d'ahir. Es tracta d'una obra es-

crita per Jordi Casanovas i dirigida 

per Ferran Utzet.

L'obra es remunta a la tardor del 

2017, concretament del 21 d'agost 

al 20 de desembres, emmarcat en 

el context polític que es vivia a 

Barcelona aleshores, al voltant del 

referèndum, les mobilitzacions, la 

declaració d'independència i les 

detencions que hi va haver.

Els espectadors coneixeran la 

vida d’una família catalana durant 

els quatre mesos políticament més 

impactants de la història recent 

del territori. La família Font, que 

viu en una població a mitja hora de 

Barcelona i de poc més de deu mil 

habitants, veu sacsejada la seva 

quotidianitat a partir dels fets 

polítics. En cinc dies posteriors a 

altres cinc dies políticament molt 

determinants, la família es troba 

al voltant d’una taula i comenta o 

discuteix el que passa a fora, el que 

els passa a dins i com això els està 

transformant en una petita o gran 

mesura.

La família es troba a la cuina de 

casa seva i conversen sobre els fets 

que han succeït o els que encara 

han de passar, mentre sopen, pre-

nen una copa o es preparen un en-

trepà. Cada un d’aquests vespres 

copsarà l’estat anímic d’aquests 

quatre membres de la família: l’es-

perança, la por, la perplexitat o la 

ràbia. 

ELS CINC INTÈRPRETS  Rememoren els fets polítics de finals del 2017

En marxa el Brain 
Film Fest, de cine 
sobre el cervell

MOLLET. Dijous va arrencar el fes-

tival de cinema sobre el cervell 

Brain Film Fest, que durarà fins 

dissabte. El cervell és el protago-

nista d’aquest festival que inclou la 

desena edició del Premi Solé Tura 

i que està organitzat per la Funda-

ció Pasqual Maragall, la Fundació 

Uszheimer i Minimal Films, amb 

la col·laboració de l’Ajuntament 

de Mollet. En el marc del festival, 

que té lloc al CCB s’atorgarà el 

desè Premi Solé Tura per a docu-

mentals de nova creació al voltant 

de malalties del cervell. El premi 

és un homenatge al polític molletà 

que va patir Alzheimer en els dar-

rers anys de la seva vida.

El Segle XX arrenca 
la 41a edició de la 
Mostra de Teatre

SANT FOST. El grup de teatre Segle 

XX arrenca aquest dissabte la 41a 

edició de la Mostra de Teatre de 

Sant Fost, amb actuacions a L’Ate-

neu cada dissabte (20 h) i diumenge 

(18 h) del mes d'octubre. Les entra-

des (fins a 5 euros) es podran com-

prar una hora abans de l’espectacle 

o també es poden reservar escrivint 

al correu grupteatreseglexx@gmail.

com. La companyia 8 Terrassa es-

trena aquest dissabte la mostra amb 

Dones i silenci, que gira entorn de la 

violència de gènere. Diumenge serà 

el torn per a Qollunaka de Terrassa, 

amb Escac i mat, amb la història de 

dos perdedors, que no valoren de 

forma adequada l'adversari. 

dissabte 3

diumenge 4

divendres 2

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

Un altre front del nord, 

que passarà ràpidament, 

tornarà a afectar-nos avui, 

amb ventades altre cop i 

ruixats dispersos.

Continuarà fent vent, i la 

baixada forta de tempera-

tura la notarem avui,  amb 

núvols alts i mitjans circu-

lant ràpidament. 

El vent perdrà força, però 

les temperatures continu-

aran fresques, amb més 

clarianes al matí i núvols 

alts a la tarda.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 24 28ºC 17ºC 24ºC - 34 km/h W

DIVENDRES, 25 22ºC 18ºC 20ºC - 47 km/h W

DISSABTE, 26 22ºC 11ºC 21ºC 0,4 39 km/h W

DIUMENGE, 27 19ºC 10ºC 17ºC - 32 km/h SSW

DILLUNS, 28 24ºC 12ºC 21ºC - 32 km/h SE

DIMARTS, 29 24ºC 13ºC 21ºC - 24 km/h SE

DIMECRES, 30 25ºC 12ºC 22ºC - 23 km/h SE

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