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BAIX VALLÈS. Amb el pic del coro-

navirus encara per arribar –segons 

les autoritats sanitàries del país–, 

dimecres l'Hospital de Mollet tenia 

ingressades 88 persones que han 

donat positiu de la Covid-19. Des de 

l'inici de la pandèmia, l'Hospital de 

Mollet ha comptabilitzat 19 defun-

cions i ja ha donat l'alta a 50 paci-

ents recuperats. La darrera setma-

na ha estat un degoteig constant de 

casos al Baix Vallès. Amb professio-

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA  DIMECRES, EL CENTRE TENIA 88 PERSONES INGRESSADES PER CORONAVIRUS I HAVIA DONAT D'ALTA 50 PACIENTS RECUPERATS

L'Hospital amplia els llits d'hospitalització pel 
Covid-19, que ja ha provocat 19 morts al centre 

fsm

Una de les principals preocupacions des 
del punt de vista sanitari són els conta-
gis a les residències de gent gran. En 
el cas de la residència Santa Rosa, que 
gestiona la Fundació Sanitària Mollet 
(FSM), actualment hi ha persones usuà-
ries positives que es troben en aïllament 
i control, tot i que no s'ha concretat el 
nombre de casos. "Disposar dins d’una 
mateixa institució com és la FSM dels 
àmbits social i de la salut alhora ens 
permet donar una resposta rápida a 
aquest tipus de situacions", apunten 
fonts de la fundació, que asseguren que 
han proveït tots els professionals de la 
residència de materials de protecció.

CONTAGIS DE GENT 
GRAN A LA RESIDÈNCIA 
SANTA ROSA 

El centre sanitari molletà incrementa fins 
als 285 els llits per atendre ingressos, 
que s'han instal·lat als espais de l'Hospital 
de dia i de consultes externes

MOSTRES D'AGRAÏMENT I SOLIDARITAT AMB 
ELS SANITARIS, ELS #HEROISSENSECAPA
Durant aquestes setmanes s'han anat 
succeïnt les mostres d'agraïment 
als professionals sanitaris, un 
dels col·lectius més afectats pel 
coronavirus però que continua al peu 
del canó. Als aplaudiments que molts 
veïns fan des de casa seva cada 
vespre a les 20 h, s'hi han sumat les 
mostres d'agraïment i suport dels 

cossos de seguretat i emergències 
a les portes de l'Hospital de Mollet. 
Agents de la Policia Municipal, de 
Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Civil, 
així com efectius d'Agents Cívics, 
de Protecció Civil i de Bombers es 
concentren davant l'equipament 
sanitari de referència del Baix Vallès 
per aplaudir els professionals de la 

salut després d'aquests dies d'una 
tasca intensa i dura combatent el 
Covid-19, fent sonar algunes sirenes 
durant l'ovació. Dimarts, la Policia 
de Mollet lliurava un ram de flors 
per a tots els #heroissensecapa a 
l'Hospital, que va ser recollit per 
la Montse, infermera, i la Sandra, 
auxiliar d'Urgències (a la imatge).

nals sanitaris en quarentena, les li-

mitacions de material que pateix tot 

el sistema sanitari català, també es 

deixen notar al centre molletà. Amb 

tot, fonts de la Fundació Sanitària 

Mollet asseguren que disposen de 

material "si l'utilitzem amb cura", 

puntualitzen. A més, el centre està 

rebent la col·laboració d'empreses 

i particulars per disposar del ma-

terial sanitari per fer front a la crisi 

[més informació a les pàgines 4 i 5]. 

"Hem rebut moltes donacions 

de material, principalment gor-

ros i guants però també algunes 

mascaretes i altres tipologies de 

material. Aprofitem per agraïr 

a totes les persones que están 

ajudant per fer-nos la feina més 

fácil", diuen des de l'Hospital.

Més llits d'hospitalització
Per donar una millor resposta a 

l'increment de contagis, l'Hospital 

molletà està adaptant la seva acti-

vitat i la seva estructura. En aquest 

sentit, la Fundació Sanitària Mollet 

està ampliant la capacitat d’hos-

pitalització, que permetrà passar 

de 154 a 285 llits d’hospitalització 

gràcies a l’adaptació de l’Hospital 

de dia i de Consultes externes, un 

increment que es preveu ampliar 

en els propers dies.

Per altra banda, conscients del 

que implica aquesta situació a ni-

vell emocional tant per als professi-

onals com per als pacients i les se-

ves famílies, el centre ha engegat el 

projecte SuportCovid, un programa 

d’atenció emocional que es vehicu-

la a través del Servei Espiritual i el 

Servei de Salut Mental de l’Hospital 

i que va a càrrec d'un equip de pro-

fessionals de la psicologia, la psi-

quiatria i el treball social.  
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BAIX VALLÈS. Els contagis entre el 
personal dels centres d'atenció 
primària han obligat el Departa-
ment de Salut a reorganitzar els 
horaris d'atenció i, en alguns ca-
sos, a tancar ambulatoris. És el cas 
del CAP de Montmeló que ha tan-
cat i els de Montornès i la Llagosta, 
que han reduït l'horari d'atenció.

En aquest sentit, la Plataforma 
en Defensa de la Sanitat Pública 
del Baix Vallès alerta de les man-
cances de recursos humans i ma-
terials que estan patint els Centres 
d'Atenció Primària. Segons Anto-
nio López, portaveu de la plata-
forma, per exemple, la plantilla del 
CAP de Plana Lledó de Mollet "està 
a la meitat del personal", ja que 
hi ha hagut professionals contagi-

ats. López assegura que la situació 
és "insostenible" i que el CAP mo-
lletà podria tancar en els pròxims 
dies. De fet, el Programa d’Atenció 
Domiciliària, Equips de Suport 
(PADES), ja no l'estaria oferint 
personal del centre.  En aquest 
sentit, fonts de l'Institut Català de 
la Salut asseguren que "davant de 
la situació actual i d'acord amb 
les autoritats sanitàries, l'aten-
ció domiciliària s'adapta segons 
disponibilitats i sempre assegu-
rant l'atenció a través d'un dis-
positiu o un altre". 

De fet, les baixes de part del 
personal sanitari estan obligant el 
Departament de Salut a reorganit-
zar l'atenció als ambulatoris, que 
en alguns casos han tancat portes 

o han reduït horaris. Fa uns dies, 
Salut informava de la reorganitza-
ció d'horaris dels CAP a la comarca 
que es feia efectiva el 21 de març 
i que es pot consultar al web del 
Departament. Segons aquestes in-
formacions, el CAP de Montmeló 
ha tancat a causa del Covid19 i els 
usuaris s'han d'adreçar al CAP de 
Montornès, que també ha reduït 
horari. En concret, el CAP de Mon-
tornès, deixava de prestar atenció 
continuada presencial de 20 h a 24 
h (realitzant només atenció domi-
ciliària en aquest horari) i es man-
té l'atenció presencial de 8 h a 20 
h. A més, el consultori de Montor-
nès Nord, que obria els dimecres 
al matí de 8 h a 11 h està tancat al 
públic.

El CAP de la Llagosta, també ha 
vist reduït l'horari davant la da-
vallada de personal, i ha deixat 
d'oferir el servei d'urgències noc-
turn, l'únic que l'Atenció Primària 
oferia al Baix Vallès. "Estan sense 
personal i ha estat la primera 
mesura que ha pres la Generali-
tat per poder seguir mantenint 
els CAP oberts. És l'única solució 
per no tancar, perquè a la Lla-
gosta només queda la meitat del 
personal sanitari; la resta estan 
de baixa o en quarantena", as-
segurava l'alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra, a través de les xarxes 
socials.

Equips d'atenció a domicili
Segons fonts de la plataforma, els 
responsables del Servei d'Atenció 
Primaria (SAP) del Vallés Oriental 
asseguren que "s'estan creant 
equips d'atenció domiciliària 
perquè els pacients amb de-
terminats símptomes (després 
d'un cribratge telefònic) puguin 
ser atesos en els seus domicilis".

De fet, fonts de Salut asseguren 
que els centres d’atenció primària 
estan rebent moltíssimes truca-
des, més del que és habitual, i que 
això pot fer que en ocasions no es 
pugui atendre telefònicament. 

Des del Departament aconsellen 
que si el motiu de la consulta no és 
urgent, millor no anar al CAP, i que 
es faci servir l’eConsulta per con-
tactar amb el professional de refe-
rència (medicina de família o pro-
fessional d’infermeria) a través de 

SANITAT LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DEL BAIX VALLÈS ALERTA SOBRE LA MANCA DE PROFESSIONALS I MATERIAL

MODIFICACIONS El CAP de Montmeló ha tancat i els usuaris s'han d'adreçar al CAP de Montornès que ha reduït l'horari

arxiu

Salut reorganitza l'atenció als 
ambulatoris, que pateixen la 
manca de personal sanitari

La Meva Salut, portal en el qual es 
pot donar d'alta telemàticament.  

Des de la plataforma, a més, cri-
tiquen que "no s'estan dotant 
els Centres d'Atenció Primària, 
que poden ajudar moltíssim a 
aturar el primer cop amb el co-
ronavirus". També afegeixen que 
"no s'estan utilitzant els CAP i 
prefereixen obrir hospitals de 
campanya a pavellons; estan 
menystenint l'atenció primària".

En aquesta línia, Antonio López 
adverteix que "com menys mate-
rial sanitari i preventiu hi hagi, 
es contagiaran més persones i 
treballadors", i si això va passant 
"s'hauran de tancar molts CAP". 
En aquest sentit, la Plataforma in-
dica que des de Salut reconeixen 
que el material com bates o masca-
retes "és just", però que "diària-
ment es va proveint els centres", 
diuen.

D'altra banda, López lamenta 
que "molts metges jubilats de 
Mollet s'estan oferint per suplir 
les baixes i no els estan trucant", 
diu López, qui considera que "ara 
estem pagant les retallades en 
sanitat dels darrers anys". 

Davant l'augment de la demanda arran 
de la crisi sanitària del coronavirus i 
després del tancament d'hotels i nego-
cis d'allotjament, el Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Oriental i establiments de 
l'Associació d'Hotels han cedit un cen-
tenar de llits a l'Hospital de Granollers. 
El Gremi d’Hostaleria ha agraït la ràpida 
resposta dels seus associats, que han 
assolit l'objectiu de 100 llits en poques 
hores. "El sector està demostrant estar 

a l'altura del repte que se’ns planteja", 
ha assegurat David Vàzquez, president 
del Gremi. Hi han participat l'Hotel Can 
Campa de Montornès, Can Parera a Pa-
rets, l'Hotel Iris de Granollers, la Pensión 
Galicia de Canovelles i l'Hotel Granollers. 

HOTELS DE PARETS I 
MONTORNÈS DONEN 
LLITS A L'HOSPITAL

MOLLET. La solidaritat de les enti-
tats i comerços molletans s'ha fet 
notar durant la segona setmana de 
confinament. L’Associació d’Autò-
noms de Dones i Homes Emprene-
dors de Catalunya sXXI (ADHEC) 
posava en marxa amb la col·la-
boració dels comerços de Mollet, 

tant associats com no associats, un 
seguit d'accions solidàries per aju-
dar a abastir els centres sanitaris 
i la Policia Local durant la crisi del 
Covid-19. Els comerciants feien ar-
ribar 500 ampolles d'aigua de litre i 
mig i 500 gots de plàstic a l'Hospital 
de Mollet per als malalts de corona-

virus. També els van proporcionar 
una cinquantena d'auriculars, per-
què els malalts poguessin veure la 
televisió, que s'ha activat perquè 
sigui gratuïta. L'hospital també re-
bia dilluns una donació d'una capsa 
d'ulleres protectores i bates de part 
de l'escola Sant Gervasi. L'escola a 
més, treballa per començar a im-
primir viseres amb les cinc impre-
sores 3D que té al centre. A banda 
d'aquesta donació, les perruqueri-
es de Mollet  feien una entrega 
aquesta setmana a la Policia Local 
de mascaretes, guants, bates i gel 
desinfectant.  

La solidaritat molletana 
arriba a l'Hospital 
i a la Policia Local

ELS COMERCIANTS EN COL·LABORACIÓ AMB L'ADHEC HAN DONAT AIGUA I AURICULARS PER ALS MALALTS DE L'HOSPITAL I L'ESCOLA SANT GERVASI, ULLERES I BATES

ULLERES I BATES L'escola Sant Gervasi feia una donació a l'hospital dilluns

escola sant gervasi
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La confecció de mascaretes activa 
xarxes solidàries arreu del Baix Vallès

BAIX VALLÈS. La confecció de mas-

caretes per abastir els professiuo-

nals de la sanitat i també d'altres 

col·lectius vulnerables davant del 

Covid-19, com la policia o els tre-

balladors de residències, ha acti-

vat durant aquests dies de confi-

nament molts ciutadans del Baix 

Vallès que de forma voluntària han 

posat el seu gra de sorra per com-

batre el coronavirus.

A Sant Fost, la bona acollida ciuta-

dana que va tenir la crida solidària 

que l'Ajuntament va fer la setmana 

passada per abastir les residències  

de material de protecció contra el 

coronavirus ha portat el consistori 

a coordinar, amb la col·laboració 

dels veïns, una xarxa de volunta-

ris per confeccionar mascaretes. 

La iniciativa, que havien començat 

alguns veïns a títol individual, ja 

compta amb la participació d'una 

vintena de persones.

Els i les cosidores utilitzen un 

material tèxtil que la setmana pas-

sada una empresa va cedir al con-

sistori. Segons ha explicat l'alcal-

de, Carles Miquel, el repartiment 

d'aquest material es fa a través 

d'un grup reduït de persones "per 

minimitzar riscos". A banda, el 

consistori compta amb la col·labo-

ració de dues clíniques dentals, les 

quals s'encarreguen d'esterilitzar 

les mascaretes. El grup va entre-

gar dimarts les primeres 300 mas-

caretes i preveu fer-ne entre 800 i 

1.000 diàries. 

Les Maries del Confinament
Aquesta iniciativa del consisto-

ri no és l'única que hi ha activa a 

Sant Fost, Les Maries del Confina-

ment, tal com signen els seus pa-

quets, sorgien la setmana passada 

després de veure per Facebook 

la crida d'una treballadora d'una 

residència de Sant Fost demanant 

mascaretes. La xarxa solidària, 

PARETS. Grifols anunciava dimecres 

que ha arribat a un acord amb di-

verses autoritats dels Estats Units 

per desenvolupar un tractament 

per combatre directament el co-

ronavirus. L'empresa catalana ha 

explicat que treballarà amb l'Auto-

ritat Estatunidenca d'Investigació 

Biomèdica Avançada (BARDA, per 

les seves sigles en anglès), l'Agèn-

cia del Medicament dels Estats 

Units (FDA) i altres organismes 

federals amb l'objectiu de recollir 

plasma de pacients recuperats de 

la covid-19 i produir immunoglo-

bulines hiperimmunes al virus. 

L'acord també contempla el desen-

volupament d'estudis preclínics i 

clínics necessaris per determinar 

l'eficàcia d'aquesta teràpia. 

"La companyia posarà a dispo-

sició del projecte la seva xarxa de 

centres de donació aprovats per 

l'FDA, examinarà i identificarà els 

donants i processarà el plasma 

per produir anticossos hiperim-

munes en les seves instal·lacions 

especialment dissenyades i aïlla-

des per malalties infecciones als 

Estats Units", ha assenyalat Grifols.

En paral·lel, la multinacional 

està treballant en un assaig clínic 

a l'Estat amb plasma inactivat per 

blau de metilè de pacients recu-

perats del coronavirus. A més, el 

grup està desenvolupant un mèto-

VOLUNTARIAT  SANT FOST I MARTORELLES HAN ESTAT DELS PRIMERS MUNICIPIS BAIXVALLESANS EN FER LES SEVES DONACIONS A CENTRES SANITARIS I DE GENT GRAN

COSIDORES A Sant Fost, l'Ajuntament coordina un grup de voluntariat

d.e.

MÀQUINA DE COSIR EN MÀ Una de les Maries del Confinament de Sant Fost

les maries  del confinament

amb santfostenques i martore-

llenques,  la formen unes set cosi-

dores, "elles són les més impor-

tants per mantenir en marxa la 

iniciativa", explica la Mireya No-

zal, la coordinadora del grup i tam-

bé la membre més jove. A banda, 

de persones que s'encarreguen de 

repartir els paquets i d'altres que 

fan d'animadores. 

En aquest temps, Les Maries del 

Confinament ja han subministrat 

en tres ocasions, material de pro-

tecció a les vuit residències de Sant 

AGRAÏMENT Les treballadores de la residència El Racó amb la nova mascareta 

el racó

Fost, així com a les de Martorelles 

i Santa Maria de Martorelles. Unes 

800 mascaretes, al voltant de 120 

diàries, que han fet amb el mate-

rial que tenien per casa, retalls 

de teles, vetes, gomes..., utilitzant 

l'enginy per seguir produint. Tam-

bé amb les donacions d'alguns 

comerços, com la drogueria Dima, 

que la setmana passada els va pro-

porcionar una bobina de veta.

Tot i les cessions, el material 

comença a fer-se escàs. "Necessi-

tem teles de cotó i gomes", alerta 

Nozal. I és que el que més temen 

Les Maries del Confinament és 

quedar-se aturades, però assegu-

ren "no pararem mentre duri 

aquest virus". 

Solidaritat extesa arreu
Per la seva banda, l'Ajuntament de 

Martorelles se sumava a finals de 

la setmana passada a la iniciativa 

solidària de l'empresa Robin Hat 

per nodrir de mascaretes els hos-

pitals de Catalunya. Des de l'inici 

de la crida, dissabte, el consistori 

va rebre desenes de missatges i va 

haver de tancar les inscripcions 

perquè no disposava de material 

per a tots els interessats. En total 

compta amb la col·laboració de 50 

voluntaris.

La regidora de Salut, Anna No-

gueres, destaca  la "bona accep-

tació" de la iniciativa entre els 

martorellesencs i les martorelle-

senques i agraeix la col·laboració 

dels veïns. Amb aquesta acció so-

lidària es preveuen confeccionar 

unes 2.500 mascaretes. 

A Mollet, la Plataforma en De-

fensa de la Sanitat Pública ja ha fet 

una crida per trobar voluntaris per  

cosir mascaretes sanitàries i altres 

col·lectius com el CDR Mollet ja 

han confeccionat mascaretes que 

han lliurat a les residències Santa 

Rosa i Les Masies de Mollet i a la 

residència La Vinyota.  

Grifols tanca un acord per buscar 
un tractament per al coronavirus

INVESTIGACIÓ  LA COMPANYIA CATALANA RECOLLIRÀ PLASMA DE PACIENTS RECUPERATS DE LA COVID-19 PER PRODUIR ANTICOSSOS HIPERIMMUNES
grifols

LABORATORI  Diferents equips treballen contra el Covid-19

de de diagnòstic basat en tecnolo-

gia pròpia per detectar el virus de 

forma més acurada als mètodes 

actuals. Segons Grifols, cada equip 

dissenyat permetrà analitzar més 

de mil mostres diàries i podria 

estar disponible en les pròximes 

setmanes.   
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José F. Muñoz

Inspector Cap de la Policia Municipal de Mollet

–S’han reforçat els controls que es fan 

per controlar el confinament? 
–Des del primer dia que van arribar les 
directrius operatives dirigides a les forces 
i cossos de seguretat i concretament a les 
policies locals, per part del Ministeri de l’In-
terior i per la Generalitat de Catalunya, la 
Policia Municipal de Mollet va començar a 
realitzar els controls de mobilitat correspo-
nents tant de vehicles con de persones a la 
nostra ciutat. 
–Disposeu de suficient plantilla?

–Una de les primeres mesures adoptades 
des de l’Ajuntament i la Prefectura relaci-
onada amb aquesta situació d’alarma, va 
se la de posar en marxa un nou sistema de 
treball i descans a la plantilla de la Policia 
Municipal, optimitzant els recursos per ser 
més eficients. Amb aquesta modificació del 
sistema de treball, en primer lloc es dona 
resposta operativa a la necessitat del mo-
ment i a l’hora protegeix a part de la plan-
tilla i els treballadors i treballadores que 
resen a casa localitzats. 

–Quants agents i quantes patrulles hi ha 

al carrer? 

–Som un servei molt viu i canviant i plani-
fiquem els serveis diàriament i mostrem 
sempre una resposta pro-activitat al servei 
de seguretat que prestem. Ens anem adap-
tant en cada moment a les necessitats, en 
base a l'experiència, les circumstàncies 
concretes i la previsió de futur que tenim. 
Per aquest motiu, hem reforçat els torns de 
matí, tarda i nit, amb personal d’unitats es-
pecialitzades del cos.
–Però es deixen de prestar aquests ser-

veis? 
–No, però redirigim la prioritat i tot els es-

forços del servei de policia, a donar servei i 
resposta a la demanda actual.
–Quin canvi hi ha respecte els primers 

controls de la setmana passada?

–Continuem treballant de la mateixa ma-
nera que es va marcar des del primer dia, 
l’únic canvi són les indicacions i adaptaci-
ons de mesures que ens van arribant diàri-
ament des del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya, concretament del 
CECAT Centre de Coordinació operativa de 
Catalunya.
–Hi ha hagut un canvi d'actitud en la ciu-

tadania?

–Amb el pas dels dies, el comportament 
responsable  de la ciutadania, al menys a 
Mollet, és cada vegada més evident. Hi ha 
menys moviment a la via pública i més per-
sones fan cas a les recomanacions i es que-
den a casa.
–Hi ha un perfil de les persones que se 

salten el confinament?

–No hi ha un perfil clar i definit però for-
ça sancions coincideixen amb joves que al 
principi dels dies de confinament quedaven 
a la nit per ajuntar-se a parcs o a l’interi-
or d’instal·lacions municipals, o persones 
grans que diuen que han de caminar cada 
dia, o surten diferents vegades a comprar 
poca quantitat o diferents vegades a passe-
jar un animal de companyia lluny del seu 
domicili.
–Quina és la directriu? Se sanciona di-

rectament o depèn de cada cas?

–El primer dia que va entrar en vigor la nor-
ma, es va fer difusió de la prohibició d’obrir 
els establiments que recull el Reial Decret i 
s’anava informant individualment a cada un 
dels que es trobaven oberts. De fet, els es-
tabliments denunciats són per reincidents 
i per no complir les ordres dels agents de 
tancar. Respecte a les persones hem avisat 
els primers dies, però ara ja multem. Tots 
hem de ser conscients de la situació que 
estem vivint i que cada cop que algú surt 
sense justificació posa en perill la resta de 
persones. 

–Fins a aquest dimecres, quantes sanci-

ons i requeriments s’han fet? 

–Les sancions denunciades per la Policia 
Municipal arran del Reial Decret per l’in-
compliment de les mesures decretades pel 
Covid-19 són bàsicament per motius de no 
tancament d’establiments com bars i res-
taurants, sortir a la via pública sense causa 
justificada, realitzar trobades o festes pri-
vades en domicilis... La majoria de les san-
cions són per sortir al carrer sense causa 
justificada, i des de el dia 14 i fins avui [di-
mecres 25] s’han fet 139 denúncies. De les 
139 sancions, 5 han estat per obertura d’es-
tabliments tipus bars, i la resta a persones.
–I quants requeriments ha fet la ciutada-

nia a la Policia?

–Els requeriments relacionats amb el Co-
vid-19 realitzats a la Policia Municipal mit-
jançant telèfon o presencial des del passat 
dia 14 han estat ja més de 600 atencions. La 
seva gran majoria per informació de serveis 
i gestions municipals.
–Quina és la sanció habitual (econòmi-

cament)? I la més alta que s’ha imposat 

quina seria i per quin motiu?

–A petició de l’alcalde s’està estudiant com 
poder aplicar el tipus de sanció més alta 
possible, donat que les persones que in-
compleixen posen en perill tot els ciutadans 
de Mollet i per un motiu de salut pública en 
general. La més habitual és la que va de 100 

a 600 euros, que possiblement es tipifiqui 
en 600. Al cap i a la fi no hem d’oblidar l’ob-
jectiu que és que no es posi més en risc la 
vida de les persones. La més alta seria a 
un establiment tipus bar, al qual se li va re-
querir fins a tres vegades el tancament en 
dies diferents. En aquest cas podria arribar 
als 60.000 euros.
–Quines mesures de seguretat prenen 

els agents? 

–No es prenen d’altres que no siguin les 
indicades per les autoritats sanitàries i les 
que ens arriben de les diferents autoritats 
relacionades amb la seguretat i la salut.
–Tenen mascaretes i guants? 
–Sí, disposem de tot l’equip de seguretat 
que es requereix. Treballem amb mascare-
tes i guants.
–Hi ha algun agent contagiat o amb qua-

rantena?

–No puc donar informació sobre la salut 
dels i les policies. El que sí que puc dir és 
que fem rotació de policies perquè en cas 
que es produeixi el contagi poder continuar 
donant el nostre servei. Que és considerat 
essencial
–Com esteu d’efectius?

–Estem bé i podem complir amb els torns 
establerts gràcies a la planificació que hem 
fet de rotació de personal per garantir els 
serveis. 
–Quina és la coordinació amb Mossos 

d'Esquadra i Protecció Civil?

–Com sempre i des de fa molts anys, la co-
ordinació és immillorable, estreta, és contí-
nua a qualsevol hora i dia, i és eficaç, since-
ra i transparent. 
–La coordinació s'ha fet extensible tam-

bé als cossos d'emergències...

–Sí, i a d'altres com Policia Nacional, Guàr-
dia Civil, Bombers, equips d’atenció sanità-
ria, etc. És una manera d’entendre el nostre 
treball. Des de la Policia Municipal treballem 
i reforcem cada dia aquest coordinació, es 
una obligació molt clara que tenim, i com 
diem sempre, tots sumem per donar servei 
i aportar valor públic a la ciutat.  laura ortiz

“S'està estudiant 
aplicar els tipus de 
sancions més altes 
possibles, que poden 
arribar als 60.000 €"

Des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, els cossos de 

seguretat, entre els quals les policies locals, han hagut de fer 

una tasca de control continuat al carrer per comprovar que 

veïns i establiments complien el confinament

ENTREVISTA

policia municipal

CONTROLS AL CARRER Els agents de la Policia Municipal en un dels controls al barri de Can Borrell 

Des del 14 de març s'han fet 

139 denúncies, de les quals 

cinc a bars que obrien les 

portes tot i no tenir permís

Hem reforçat els torns de matí

tarda i nit amb personal 

d'unitats especialitzades del

cos municipal

La majoria de sancions s'han

aplicat a joves que quedaven

a les nits o gent gran que

sortia sense motiu al carrer
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HABITATGE

Caixabank 

condonarà les 

rendes als llogaters

Caixabank condonarà les rendes 

als llogaters d'habitatges de la seva 

filial immobiliària, com els que té 

a Mollet, a partir de l'abril afectats 

per les conseqüències derivades 

de la crisi del coronavirusi. La me-

sura s'adreça a persones que s'ha-

gin quedat a l'atur o que pateixin 

un ERTO. La mesura va dirigida 

a persones que s'hagin quedat a 

l'atur o pateixin ERTO, així com 

també als autònoms que s'hagin 

vist obligats a cessar la seva acti-

vitat o que l'hagin vist reduïda en 

més d'un 40% com a conseqüència 

de l'estat d'alarma. 

Drons per fer complir el 
confinament i detectar 
persones amb febre al carrer

PARETS. Des del passat cap de set-

mana, els cossos de la Policia Lo-

cal i Protecció Civil fan sortides a 

diferents espais de Parets amb els 

drons, per tal de controlar el confi-

nament de la població, tal com es-

tableix el Reial Decret 463/2020 de 

declaració de l'estat d'alarma per la 

gestió de la situació de crisis sanità-

ria ocasionada pel Covid-19.

En concret, es tracta de quatre 

aparells, cada un dels quals té una 

funció concreta assignada. Els pri-

mers disposen d'una càmera que 

grava les imatges i visualitzen les 

persones que no compleixen amb 

els supòsits contemplats com a 

excepcions per estar al carrer; un 

altre té un altaveu que serveix per 

avisar i donar les indicacions i els 

avisos pertinents a la ciutadania i, 

el darrer, està dotat amb una càme-

ra d'infrarojos que, a una distància 

de 50 metres, pot mesurar la tem-

peratura corporal i detectar si la 

persona té febre. "En cas que es 

detecti una temperatura de 37 

o 38 graus podem actuar amb 

rapidesa i, si és necessari, avisar 

els serveis d'emergència", indica 

el cap de la Policia Local, Joan Pérez. 

Incorporar aquesta tecnologia ha 

estat possible gràcies a l'empresa 

112dron i als seus col·laboradors, 

que han facilitat a la Policia Local 

de manera desinteressada els com-

ponents que s'han col·locat als apa-

rells i dos drons per ampliar la flota 

de la qual ja disposa el municipi. 

SEGURETAT LA POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL DE PARETS FAN SERVIR AQUESTS APARELLS

4 DRONS  L'empresa 112dron i els seus col·laboradors ha facilitat a la Policia Local de Parets aquests aparells

sílvia ferran

CARRETERES EL SINDICAT CNT VA SER QUI HO VA DENUNCIAR 

Suspès el servei de 
seguretat viària a la C-17 
per manca d'higiene
El servei de seguretat viària a la 

C-17, que presta Innovia Coptalia 

per al Servei Català de Trànsit, ha 

suspès les tasques, després que els 

treballadors denunciessin la man-

ca de mesures de seguretat per a la 

salut, segons ha fet públic la CNT.

Segons el sindicat, l'empresa 

"volia enviar a prestar el servei 

el personal sense les mesures 

de seguretat i salut exigides per 

l'administració", és a dir, un ocu-

pant per vehicle com a mesura de 

prevenció col·lectiva, gel desinfec-

tant per als equips de treball i ús 

d'equips de protecció individual 

(guants i mascaretes).

Finalment, l'empresa va decidir 

aturar el servei fins a poder ga-

rantir les condicions de seguretat, 

després que la secció sindical de la 

CNT va comunicar a la direcció de 

l'empresa l'exigència de les mesu-

res preventives pel coronavirus.  

Rodalies redueix el 

servei després de la 

davallada d'usuaris

L'operador ferroviari Renfe ha 

reduit el servei de rodalies per 

adaptar-se a la demanda, després 

de registrar una caiguda de pas-

satgers del 92,4%. Així, de dilluns 

a divendres l'oferta serà del 66% 

en totes les línies, i els dissabtes 

i festius serà d'un 50% del servei 

habitual dels dissabtes. Segons va 

informar l'operador ferroviari, el 

servei es va començar a adaptarà 

dimecres, i es fa respectant que 

el nivell d'ocupació representi un 

terç de la capacitat màxima, per 

assegurar que es compleixin les 

distàncies entre viatgers. 

TRANSPORT

Reducció d'un 90% de trànsit 
al peatge de la C-33 a Mollet 
La C-33 al seu pas per Mollet és 

una de les quatre vies catalanes  

on va disminuir més l'afluència de 

vehicles dissabte passat, respecte 

d'un dissabte convencional. Con-

cretament, a les 12 h la reducció 

era d'un 91% en direcció a Girona 

i d'un 85% de reducció en la via 

d'entrada a Barcelona.

Les altres tres carreteres que 

van registrar un descens tan ele-

vat de la mobilitat van ser la C-16 

al Túnel del Cadí (-97,5% cap a 

Barcelona i -90,5% cap a Puigcer-

dà), la C-32n al peatge de Vilassar 

(-90% cap a Girona i -84% cap a 

Barcelona) i la C-32s al peatge de 

Vallcarca (-91% cap a Tarragona i 

-82% cap a Barcelona).

Amb tot, el trànsit de dissabte 

a les 8 h a l'àrea metropolitana de 

Barcelona havia baixat un 71,8% 

respecte del d'un dissabte normal, 

i es va reduir un 54,6% del dissab-

te passat (14 de març) a la mateixa 

hora, quan la Generalitat ja havia 

demanat el confinament.

Pel que fa a les xifres de trànsit 

a l'àrea metropolitana aquest ma-

teix dissabte a la tarda, a les 16 h 

va disminuir la mobilitat un 86,3% 

de sortida de Barcelona i un 83,9% 

d'entrada a la capital respecte d'un 

dissabte normal (7 de març).

Augmenten dels controls
Des de divendres i durant tot el 

cap de setmana van augmentar els 

controls policials a les carreteres, 

principalment per evitar que els 

ciutadans es desplacin a les sego-

nes residències. De fet, els Mossos 

d'Esquadra van establir uns 200 

controls en 40 punts de Catalunya.

Un dels punts de la xarxa viària 

catalana on es van dur a terme 

aquests controls policials tant 

divendres com dissabte va ser el 

TRÀNSIT LES DADES REGISTRADES DISSABTE A LES 12 H VAN SER D'UN DESCENS D'UN 91% EN DIRECCIÓ A GIRONA I D'UN 85% EN LA VIA D'ENTRADA A BARCELONA

CONTROL Els Mossos dissabte al peatge de la Roca a l'AP-7

scp

peatge de l'AP-7 a l'alçada de la 

Roca del Vallès. En total el desple-

gament va implicar 852 efectius, 

entre policia de trànsit, ARRO i 

Seguretat Ciutadana, segons va 

informar el cap de la comissaria 

general de Mobilitat dels Mossos, 

Joan Carles Molinero. 
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BAIX VALLÈS. La crisi del corona-
virus ha donat peu a moltes ini-
ciatives d'ajuda mútua per donar 
suport, principalment, a les per-
sones més vulnerables. És el cas 
de l'Ajuntament de Montornès, 
que sota el nom #Cuidemnos-
Montornes ha engegat un projec-
te per oferir recursos a la població 
durant aquestes setmanes de con-finament.

El projecte municipal pretén 
contribuir a la creació d'una xarxa 
de voluntariat que doni suport a 
les necessitats sorgides de l'emer-
gència de la Covid-19. Així, s'ha 
habilitat un número de telèfon 
per fer-ho possible: les persones 
que tinguin alguna necessitat po-
den trucar de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h al 667 94 
70 51, les persones que vulguin 
col·laborar com a voluntàries po-
den enviar un whatsapp al mateix 
número o un correu a cuidem-
nos@montornes.cat.

El projecte, que implica tots els 
departaments municipals, s'arti-
cula en dues vessants. D'una ban-
da, la de suport a la població vul-
nerable (persones a partir de 60 

Voluntariat en temps de Covid-19
SOLIDARITAT  ELS MUNICIPIS DEL BAIX VALLÈS ACTIVEN XARXES DE VOLUNTARIS PER AJUDAR A LES PERSONES MÉS VULNERABLES DURANT EL CONFINAMENT

anys o amb malalties cròniques, 
com són les cardiovasculars, dia-
betis, cardíaques o pulmonars o 
amb problemes d'immunitat i les 
dones embarassades. També es 
prestarà suport a aquells col·lec-
tius vulnerables que ho sol·licitin 
amb especial atenció a les perso-
nes amb dependència, persones 
amb discapacitat i persones en 
risc de pobresa i exclusió social). 
En aquest cas, l'objectiu és crear 
una xarxa de voluntariat per do-
nar suport en tasques com anar a 
comprar, a la farmàcia, passejar les 
mascotes,  donar suport emocio-
nal, etc. Les persones que s'oferei-
xin voluntàries han de tenir entre 
18 i 60 anys i no poden pertànyer 
a cap dels col·lectius de risc.

El segon vessant del projecte 
s'adreça a la població en general. 
L'Ajuntament, a través del web 
municipal i les xarxes socials, 
dinamitzarà activitats virtuals 
orientades a joventut, infància i 
famílies, es faran recomanacions d’activitat física a fer a casa amb 
classes virtuals i tot allò que, des 
de diferents departaments del 
govern, en col·laboració amb la 

xarxa d'entitats del poble, es pu-
gui anar oferint. La divulgació per 
xarxes va acompanyada del hash-
tag #CuidemnosMontornès.

Accións a altres municipis
Per la seva banda, l'Ajuntament 
de Mollet activava aquest dimarts, 
un espai per fer voluntariat en 
diferents tasques durant l’emer-
gència del Covid-19. El servei està 
canalitzat a través de la Creu Roja 
i de Càritas, i a aquestes persones 
se les telefonarà en funció de les 
necessitats de cada moment. De 
fet, la setmana passada, tècnics 
de Creu Roja de Mollet explicaven 
que havien estat moltes les perso-
nes que s'havien ofert a l'entitat 
per poder realitzar tasques d'aju-da durant el confinament.

Mentre que a Parets l’Ajunta-
ment, a través de la regidoria de 
Drets Socials, ha posat en marxa 
una iniciativa per conèixer la situ-
ació de les persones del municipi 
més grans de 75 anys, que no dis-
posen del servei de teleassistència 
domiciliaria i viuen soles. Segons 
informa el consistori, a Parets, 
actualment, hi ha 135 persones 

grans i vulnerables que es troben 
en aquestes circumstàncies.

La proposta consisteix a tru-
car un per un als avis i àvies que 
reuneixen aquestes condicions 
per saber com es troben, i oferir-
los un servei de teleassistència 
d’urgència a través de la línia de telèfon mòbil o fix, que estarà en 
funcionament mentre duri la cri-
si, i que la Diputació de Barcelona 
ha posat a disposició dels ajunta-
ments. És una línia excepcional 
que se suma al servei de teleassis-
tència que també s’ha reforçat des 
de la Diputació.

Paral·lelament, des dels casals 
municipals per a la gent gran, 
també es fan trucades als usuaris 
i usuàries amb més edat per tal de 
saber com es troben i quines ne-
cessitats poden tenir. 

A Martorelles, el consistori va 
fer una crida divendres per posar 
en marxa una xarxa de voluntaris 
que acompanyi a través del telèfon 
a la gent gran, de més de 65 anys, 
que viu sola i així detectar possi-
bles necessitats. Segons el govern, 
unes 200 persones de més de 65 
anys viuen soles a Martorelles.   

aj. martorelles

DOSE INNOVA, GRUP TOWA,  DÓNA GUANTS, GORROS I ULLERES

Després que la setmana passada el 
mossèn de les parròquies del Car-
me i de Sant Sadurní de Montor-
nès estrenés El Diari de l'Esperan-

ça, amb l'objectiu d'acompanyar 
els seus feligresos en la distància 
durant el confinament, els seus 
escrits ja han aconseguit arribar a 
les gairebé 2.000 lectures. 

L'èxit de la resposta ha sorprès 
el mateix Mossèn Oriol, qui asse-
gura que va començar aquesta 
iniciativa perquè "tenia molt clar 

que la situació era greu i que 

la preocupació i l'angoixa de 

la gent aniria a més", explica el 

capellà. I és que al Diari de l'Espe-
rança, que va escriure en castellà 
perquè pogués arribar a més gent, 
hi ha accedit gent de fora de la lo-
calitat del Baix Vallès i fins i tot de 
fora del país. 

A banda d'aquesta iniciativa, la 
pàgina web de les parròquies de 
Montornès també acull altres pro-
postes per mantenir el temps ocu-
pat durant aquest confinament. 
Aplicacions per resar, canals de 
YouTube i pàgines webs catòli-
ques, entre altres opcions religi-
oses. Així com accions com les 12 
hores de pregària pels hospitals, 

parròquies montornès

MOSSÈN ORIOL

El 'Diari de l'esperança' rep 
2.000 lectures en una setmana

El popular Telèfon de l'Esperança 
ha hagut de canviar de número. 
Un problema tècnic ha obligat la 
Fundació Ajuda i Esperança, que 
gestiona el servei, a obrir un nou 
telèfon, el 682 900 500. 

Així, durant el temps de confina-
ment, 200 voluntaris continuaran 
atenent des de les seves cases les 
trucades d'aquells que estan an-
goixats o necessiten ser escoltats. 
Segons explica la molletana Ma-

El Telèfon de l'Esperança 
canvia de número

que es va fer dissabte passat amb 
la participació de 80 persones i 
que preveuen repetir aquest dis-
sabte. 

ria Rosa Buxarrais, presidenta del 
patronat de la fundació, "els que 

truquen ara ho fan perquè es-

tan angoixats, tenen por, estan 

sols i el coronavirus és el tema 

estrella", diu. 
El Telèfon de l'Esperança de 

Barcelona, actiu els 365 dies de 
l'any les 24 hores del dia, va rebre 
l'any passat unes 25.000 trucades, 
una mitjana de 70 diàries. 

Donació del grup Towa
DIJOUS  L'alcalde i el tinent d'alcalde recollint la donació a l'empresa

MARTORELLES. L'empresa Dose 
Innova, del Grup Towa (antiga 
Esteve) de Martorelles va entre-
gar aquest dijous a l'Ajuntament 
un paquet de material sanitari 
per a la residència Les Moreres 
del municipi. Una part del mate-
rial, 600 gorros, es van fer arribar 
al CAP de Sant Fost i la resta a la 
residència martorellesenca. Con-
cretament, el lot sencer contenia 
70 caixes de 100 guants cadascu-
na (7.000 unitats), una caixa de 

1000 unitats de gorros, 200 bates 
de paper i 10 ulleres de protecció. 

La residència havia comunicat 
la necessitat d'aquest material a 
l'Ajuntament i aquest es va posar 
en contacte amb Towa per col-
laborar. El consistori va agrair a 
l'empresa el seu compromís soci-
al en aquests moments. L'alcalde 
Marc Candela i el tinent d'alcalde 
Joan Marc Flores van ser els en-
carregats de recollir la donació de 
a la seu de l'empresa. 

L'Ajuntament de Sant Fost va activar a 
inicis d'aquesta setmana un nou servei 
d'atenció psicològica per telèfon durant 
els dies de confinament. El número és el 
689 102 007 i hi pot trucar tothom qui ho 
necessiti, també els professionals que 
aquests dies es troben a primera línia 
treballant per donar servei durant l'es-
tat d'alarma.

Els Serveis Socials s'encarrega, de 
9 h a 13.30 h, de realitzar una selecció 
de les trucades rebudes, prioritzant les 
més urgents, i a la tarda es du a terme 
l'atenció psicològica via telefònica. El 
servei el donen dos psicòlegs, un d'ells 
especialista en infants i adolescents.

Des dels Serveis Socials, afirmen 
haver rebut ja les primeres consultes: 
"hem tingut trucades de gent que 
se sent desbordada per la situació i 
necessita entendre quina és la reali-
tat", expliquen. La finalitat del servei és 
contenir i acompanyar a aquestes per-
sones per ajudar-les a suportar emo-
cions com l'angoixa, les quals poden 
aparèixer en moments d'incertesa. Però 
recorden que "en cap cas el servei pot 
substituir una teràpia". 

SANT FOST ACTIVA 
UN SERVEI D'ATENCIÓ 
PSICOLÒGICA
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L'Ajuntament de Mollet es replanteja el 
pressupost municipal per fer front a la crisi

Els grups municipals 
no cobraran les 
assignacions 

MOLLET. Després que durant els 

primers dies de la crisi del Co-

vid-19, l'Ajuntament anés anun-

ciant algunes mesures per paliar 

els seus efectes en les famílies i el 

sector comercial local, i en espe-

cial en els col·lectius més vulne-

rables, ara, el govern local ha co-

mençat a estudiar una estratègia 

que "segurament" suposarà la 

revisió completa de les prioritats 

i els pressupostos municipals, que 

s'hauran d'adaptar a la nova situa-

ció de crisi social i econòmica pro-

vocada per la pandèmia mundial 

del COVID-19.

Aquest Pla de Reactivació Eco-

nòmica tindrà tres eixos princi-

pals: la protecció social i l'assistèn-

cia de les famílies més vulnerables; 

l'impuls del comerç de proximitat, 

autònoms i petites empreses, i el 

foment de l'ocupació dins de les 

competències municipals, com 

ara, amb el pla d'inversions.

Segons han anunciat fonts muni-

cipals, la voluntat del govern muni-

cipal, un cop realitzat l'esborrany 

del Pla de Reactivació Econòmica,  

és "compartir-ho amb la resta 

de grups municipals, per acon-

seguir una gran pacte de ciutat, 

igual que es va fer amb temes 

tan importants, com l'emergèn-

cia climàtica", apunten.

Durant aquests dies, els diversos 

grups municipals han fet propos-

tes al govern per ajudar a paliar 

aquesta situació [vegeu les propos-

tes a la pàgina 13]. En aquest sen-

tit, l'alcalde agraeix les seves pro-

postes, "moltes de les quals, ja 

estan recollides i implementa-

des des de l'aplicació i el decret 

d'alarma, com la supressió de la 

zona blava, la proposta de modi-

ficació de calendari fiscal, el no 

cobrament de quotes de serveis 

suspesos, etc...", asseguren. 

Pel que fa als centres sanitaris, 
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l'Ajuntament està en coordinació 

amb l'Hospital de Mollet i residèn-

cies de gent gran a les quals està 

previst subministrar material de 

seguretat, "en la mesura de les 

possibilitats municipals".

D'altra banda, l'alcalde de Mollet, 

Josep Monràs, vol agrair "el sobre-

esforç i la gran feina que, especi-

alment aquests dies, està desen-

volupant tot el personal i equip 

de Serveis Socials i tots els treba-

Els consistoris reparteixen 
les targetes als beneficiaris 
de beques menjador 
BAIX VALLÈS. Aquesta setmana, els 

ajuntaments baixvallesans han 

repartit les targetes moneder a 

les famílies beneficiàries d'una 

beca menjador. Aquestes targetes 

que proporciona la Generalitat 

han de permetre que els infants 

de les famílies més vulnerables 

tinguin garantit el servei d’àpat o 

menjador com abans de la situació 

provocada per l’estat d’alarma. 

Les targetes estan carregades per 

dues setmanes, amb amb l’import 

corresponent a 10 dies d’àpat de 

migdia –un total de 40 euros–. 

Les targetes es recarregaran au-

tomàticament mentre la situació 

d’alarma sigui vigent i les podran 

utilitzar les famílies per adquirir 

productes alimentaris en qualse-

vol establiment d’alimentació..

La Generalitat de Catalunya feia  

arribar les targetes directament 

al Consell Comarcal, que gestiona 

els ajuts individuals de menjador 

a tota la comarca. Segons informa-

va l'ens comarcal, els ajuntaments 

van enviar personal a la seu del 

Consell Comarcal per recollir-les, 

i distribuir-les a les famílies amb 

l’operativa que cada consistori 

considerés oportuna.

Els municipis del Baix Vallès han 

rebut 2.163 targetes moneder: la 

Llagosta (256); Martorelles (72); 

Mollet (1.078), Montmeló (113), 

Montornès (392), Parets (178), 

Sant Fost (58) i Santa Maria de 

Martorelles (7).

Repartiment amb cita prèvia
Per al repartiment, molts dels con-

sistoris han optat per concedir cita 

prèvia a les famílies perquè les pas-

sessin a recollir. En el cas de Mollet, 

el repartiment s'ha fet des de l’Es-

pai Sant Jordi (avinguda de Caldes 

de Montbui,9). Amb anterioritat, 

l’Ajuntament es posava en contac-

te amb cada família per assignar-li 

dia i hora de recollida per tal d'evi-

tar que s’apleguin moltes persones 

i, per tant, garantint les distàncies 

de seguretat recomanades per les 

autoritats sanitàries com a mesura 

preventiva. A Parets, els punts de re-

collida que s’han establert han estat 

l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 

i el Casal Sant Jordi. 

Precisament, la forma en com 

repartir les targetes va provocar 

les queixes d'alguns alcaldes cata-

lans, entre els quals els de Mollet, 

la Llagosta i Montornès, que, en un 

escrit al president de la Generali-

tat, Quim Torra, es queixaven que 

el protocol elaborat pels depar-

taments d'Educació i de Treball, 

Afers Socials i Famílies per repar-

tir aquestes targetes era "confús i 

caòtic". Com a resposta, el conse-

ller d'Educació, Josep Bargalló, de-

manava no fer un ús "partidista" 

de les targetes moneder proposa-

des pel departament i emplaçava 

els ajuntaments que "tinguin pro-

blemes" a adreçar-se al departa-

ment per trobar una solució.   

MOLLET. Els grups municipals de 

l'Ajuntament molletà no cobraran 

les assignacions dels mesos de març 

i abril. Així ho comunicava als partits 

l'alcalde de Mollet, Josep Monràs, a 

finals de la setmana passada. De fet, 

aquesta és una de les subvencions 

que es veuran afectades per la crisi 

del Covid-19, ja que l'Ajuntament ja 

ha avançat que prioritzarà el paga-

ment dels ajuts a les entitats socials 

i posposarà el pagament de la resta 

de subvencions a entitats –també 

als partits– per poder avançar pa-

gaments als proveïdors més petits i 

disposar de liquiditat. 

Aquesta era una de les propostes 

que Mollet en Comú havia fet al go-

vern local, una proposta que, segons 

el grup, va ser ben rebuda pel govern 

que "deixava la porta oberta a po-

der-ho consensuar en una junta 

de portaveus", expliquen fonts dels 

comuns. Amb tot, en aquestes set-

manes de crisi, l'Ajuntament no ha 

celebrat encara cap junta de porta-

veus –ni presencial ni telemàtica– i 

la decisió ja ha estat presa. 

De fet, s'ha anat més enllà ja 

que, a mitjans d'aquesta setmana, 

les formacions al govern PSC i Po-

dem anunciaven que renuncien a 

aquestes aportacions dels mesos 

de març, abril i maig, un anunci al 

qual poques hores després se su-

mava Cs. Davant la notícia, Mollet 

en Comú, que ja havia proposat 

la renúncia la setmana passada, 

lamenta que no s'hagi pogut con-

sensuar en una junta de portaveus 

i haver comunicat la mesura de 

manera conjunta. Per la seva part, 

Ara Mollet  també ha avançat que 

els diners corresponents a aquests 

mesos seran per a entitats sanità-

ries i solidàries del territori.  

Les dotacions econòmiques als 

grups municipals són 3.000 euros 

fixes més 350 euros íntegres per 

regidor i mes. Això suposa que en 

tres mesos s'estalviarien 80.250 

euros.    

SERVEIS SOCIALS  EN TOTAL AL BAIX VALLÈS, LA GENERALITAT N'HA DESTINAT 2.163

lladors municipals, així com tots 

els col·lectius que vetllen per no-

saltres durant l'estat d'alarma 

posant en risc les seves pròpies 

vides". L'alcalde també ha agraït la 

solidaritat d'entitats i ciutadans.  
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L'Ajuntament 

assumeix les quotes 

del Petit Roure 

mentre no obri

SANT FOST. L’Ajuntament de Sant 

Fost ha decidit fer-se càrrec de la 

part corresponent a les quotes de 

l'Escola Bressol Municipal El Petit 

Roure mentre l'activitat es man-

tingui suspesa, de manera que no 

l'hauran d'assumir les famílies. A 

més, el consistori continuarà fent 

front amb normalitat als compro-

misos de pagament ordinaris pre-

vistos a l’empresa concessionària 

per tal d’evitar un Expedient de 

Regulació Temporal d’Ocupació 

(ERTO) vers el personal del cen-

tre. Un cop acabi el confinament, 

es procedirà a la regularització de 

l’import dels dies del mes de març 

en els que no s’ha prestat el servei.

D'altra banda, l'Ajuntament 

comparteix a la seva pàgina de 

Facebook un recull d’activitats 

per fer a casa amb els més petits, 

una proposta impulsada conjunta-

ment entre l’equip docent del Petit 

Roure i el consistori.  

VIA PÚBLICA

Monràs demana el 

suport de l'exèrcit 

per desinfectar més 

zones a Mollet

MOLLET. L’alcalde Josep Monràs ha 

sol·licitat per carta a la delegada 

del Govern a Catalunya, Teresa Cu-

nillera, la col·laboració de la Unitat 

Militar d'Emergències (UME) per 

complementar la feina dels serveis 

municipals de desinfecció en la 

lluita contra la propagació del Co-

vid-19. En la carta, l’alcalde exposa 

que cal “tota l’ajuda possible" en 

les tasques de desinfecció al mu-

nicipi. Monràs recorda que l’Ajun-

tament de Mollet del Vallès desin-

fecta llocs sensibles des de fa molts 

dies com l’entorn dels Centres 

d’Atenció Primària, el Mercat Mu-

nicipal o l’Hospital, però apunta: 

"Creiem que el suport de la UME 

ens podria permetre arribar a 

més zones de la ciutat, amb l’úni-

ca i clara voluntat municipal de 

seguir complint amb les mesu-

res més estrictes per evitar la 

propagació del Covid-19 i prote-

gir tota la nostra població”.  

Ara Mollet demana un pla de 

xoc pel Covid-19 amb diners 

de les inversions del 2020

Els comuns reclamen treball 

conjunt per donar una 

resposta unitària dels partits

MOLLET. El grup municipal Ara Mo-

llet ERC-MES ha proposat un pla de 

xoc econòmic i social per superar 

la crisi del coronavirus a nivell lo-

cal. El grup proposa una modifica-

ció del pressupost de l'Ajuntament 

que permeti destinar gairebé 1,3 

milions d'euros a ajuts a famílies i 

comerços molletans.

Ara Mollet ERC – MES ha analitzat 

el pressupost aprovat per al 2020 a 

la ciutat i proposa solucions a curt 

termini que es podrien finançar a 

partir d’una modificació de crèdit 

d'1.278.500 euros provinents so-

bretot del capítol d’inversions, "ja 

que es tracta d’una part del pres-

supost que no afecta directament 

ni a sous ni a ajudes socials, ni a 

aspectes bàsics del pressupost 

municipal", apunten.

"Aquests dies l’Ajuntament de 

Mollet ha anunciat un seguit de 

mesures, que compartim, però 

no ha concretat d’on sortiran 

aquests diners", diuen. En aquest 

MOLLET. Mollet en Comú ha presen-

tat al govern municipal un paquet 

de mesures socials i econòmiques 

per fer front a la crisi sanitària del 

Covid-19. Entre elles, demana que 

es detallin els tributs que queden 

ajornats o es poden fraccionar, i 

per a quines persones; establir un 

pla de contenció d'ajuts a les famí-

lies amb dificultats econòmiques; 

consensuar, amb posterioritat un 

pla de reactivació econòmica, des-

tinant un percentatge del pressu-

post; prestar un servei d'àpats a 

domicili com a alternativa al men-

jador social i tenir coneixement i 

oferir suport a les persones sense 

sostre.

A banda, el grup municipal tam-

bé demana la suspensió temporal 

de les quotes dels serveis munici-

pals no prestats mentre s’allargui 

l’estat d’alarma; garantir recursos 

i suport a treballadores atenció 

domiciliària, establir xarxes de 

suport amb voluntaris coordina-

des per l'ajuntament; tenir conei-

xement de disponibilitat de llits i 

de la situació actual de material 

i personal dels centres sanitaris, 

així com reforçar el cos de policia 

i de protecció civil.

Col·laboració entre partits
Per últim, Mollet en Comú pro-

posa crear un grup de comuni-

cació entre els portaveus, durant 

aquesta crisi, "per estar per-

manentment informats, en un 

únic canal", diuen i així, poder 

ajudar a "ser altaveu de les in-

formacions que es donen des 

de l’ajuntament, i arribar a més 

ciutadania".

La formació apel·la a la "unitat" 

durant aquest moment de crisi i 

considera que s'ha de "deixar de 

banda tota rivalitat partidista". 

Per aquest motiu considera que la 

creació d'aquest grup seria "molt 

positiu donada la situació, en-

fortint la unitat de tot el con-

sistori davant aquest repte que 

se’ns presenta".

Amb tot, el grup municipal 

agraeix la comunicació que es 

dóna través de la 1a tinent d'al-

calde i dóna les gràcies al conjunt 

dels treballadors i treballadores 

municipals per la seva tasca.

D'altra banda, MEC també ha 

proposat al govern municipal 

destinar l’aportació mensual de 

març i d’altres mesos, dels grups 

municipals, a pal·liar efectes de la 

crisi del coronavirus, una mesura 

que ja ha estat anunciada per part 

de l'equip de govern (vegeu pàgi-

na 12). 

ARQUES MUNICIPALS  AMB LES MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST PROPOSADES ES PODRIEN ACONSEGUIR ESTALVIAR 1.278.500 EUROS AQUEST 2020

arxiu

ORIOL LÓPEZ Número 1 d'Ara Mollet

sentit, Ara Mollet planteja actuar 

sobre la partida d'inversions del 

pressupost perquè "aquest 2020 

la millor inversió serà la que 

salva empreses i comerços mo-

lletans i la que ajuda les perso-

nes i famílies més vulnerables a 

suportar millor la crisi ocasiona-

da". En concret, Ara Mollet propo-

sa renegociar el 50% de la partida 

dedicada al pagament d'indemnit-

zacions pels terrenys de la Vinyo-

ta a pagar en els propers anys per 

poder obtenir 530.500 €. També es 

planteja destinar el 50% de la par-

tida de millores als carrers i espais 

de la ciutat (d’obres directes i dels 

100.000 euros participatius) per 

aconseguir 220.500 €. El grup pro-

posa reduir al 50% les partides per 

al Pla de Mobilitat –que suposaria 

132.500 €– i de Gestió energètica 

(40.000 €). A més, planteja aprofi-

tar el 33,9% de la partida d'Edificis 

i condicionament d’espais munici-

pals (205.000 €) també per al pla 

de xoc.

A banda del capítol d'inversions, 

Ara Mollet també proposa modifi-

cacions en partides com la destina-

da a l'edició del butlletí municipal 

Els 4 Cantons. En aquest cas plan-

teja que, en el que queda de 2020, 

s'editi només en versió digital, un 

fet que suposaria un estalvi de  

50.000 € en la impressió i  la distri-

bució. La supressió de diversos es-

deveniments ciutadans també con-

tribuiria a estalviar uns 100.000 €.

Davant les propostes, l'alcalde 

Monràs indica que algunes suposen 

l'incompliment de sentències judici-

als, o "no són possibles legalment, 

com el fet de destinar crèdit d'in-

versions a despesa ordinària" i 

diu que en aquest moment cal estu-

diar jurídica i econòmicament bé la 

situació "per no donar missatges 

confosos a la població".

Mesures que es proposen
El grup proposa una sèrie de mesu-

res, un paquet de les quals estarien 

destinades a famílies i impostos, 

com una línia de subvencions per a 

l’ajut al lloguer i al pagament d’hi-

poteques per a persones amb situa-

ció de vulnerabilitat o que acreditin 

la reducció d’ingressos fruit d’una 

modificació de la seva relació labo-

ral, per arribar allà on no arribin els 

ajuts d’altres institucions.

També es demana la modificació 

del calendari fiscal per ajornar la 

data de pagament d’alguns impos-

tos municipals, com a mínim men-

tre duri el confinament i els mesos 

següents, més enllà de les mesures 

ja anunciades de plans individua-

litzats per ajornament o fracciona-

ment dels tributs municipals.

Ara Mollet també reclama la 

supressió de les quotes a serveis 

municipals mentre no es prestin 

els serveis, donant suport a les 

mesures ja preses i ampliant-les 

a tots els serveis aturats; i la gra-

tuïtat de l’aparcament soterrat de 

l’Hospital de Mollet mentre duri la 

crisi d’emergència sanitària.

En relació amb l’activitat comer-

cial i el teixit productiu, es demana 

la gratuïtat de la zona blava durant 

tot el 2020 per als clients del co-

merç local; la supressió de la taxa 

de recollida de brossa comercial 

tot el 2n trimestre de 2020 per als 

establiments que tinguin l’activitat 

tancada prorrogable al 3r en funció 

de com avancin els esdeveniments, 

més enllà de la suspensió proposa-

da pel govern durant el tancament; 

l'exempció del pagament de les lli-

cències de terrasses per tot el 2n 

trimestre de 2020, més enllà de 

l’aturada en el cobrament ja anunci-

ada mentre duri l’estat d’emergèn-

cia; un pla de reactivació econòmica 

amb incidència directa en el co-

merç de proximitat; una injecció de 

diners a l’empresa EMFO per aju-

dar l’emprenedoria i l’empresariat 

local; l'avançament del pagament 

de factures d’autònoms i petits i 

mitjans comerços que treballen per 

a l’Ajuntament, i l'eliminació de les 

taxes als paradistes del mercat set-

manal dels dimarts tot el 2n trimes-

tre de 2020, més enllà dels dies en 

què se suspèn el mercat. 
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Pimec alerta que un 70% 
dels comerços tancaran
PIMEComerç i Foment Comerç 
alerten del tancament del 70% 
d'empreses del  sector comercial, 
restauració i serveis si no s'apro-
ven mesures d'urgència econò-
mica. En un comunicat emès di-
mecres exposaven que el sector 
comercial ha patit, "per inter-

venció pública", un tancament 

"quasi absolut", i que ha de ser 
el sector públic el que doti de les 
eines necessàries per "impedir la 

mort d'aquest teixit productiu". 

A més, recorden: "es necessita 

liquiditat, i això s'aconsegueix 

amb accés immediat al crèdit". 

Precisament, dissabte el sector del 
comerç, turisme i restauració va 
demanar de forma unitària, urgent 
i imminent que en el proper con-
sell de ministres aprovés una sus-
pensió en el pagament d’impostos, 
i molt especialment amb relació 
a l’IVA, l'IRPF i les quotes a la Se-
guretat Social, per a totes aquelles 
empreses que fruit de la declaració 
de l’estat d’alarma havien hagut de 
tancar o havien vist significativa-
ment reduïda la seva activitat i la 
seva facturació. Unes mesures que 
des del Govern no s'haurien tingut 
en compte. 

L'Ateneu fa un catàleg de 
les mesures econòmiques
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental ha creat un nou espai 
amb informació recopilada per 
diversos membres de la Xarxa 
d’Ateneus Cooperatius sobre les 
mesures que es van adoptant per 
fer front a les afectacions econò-
miques i socials provocades per la 
pandèmia de Covid-19.

Es pot trobar informació sobre 
les mesures aprovades en rela-
ció amb les baixes mèdiques; les 
mesures urgents per respondre a 
l’impacte econòmic del Covid 19; 
les mesures per a persones autò-
nomes; el procediment a seguir 

per sol·licitar un Expedient de 
Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO) i dubtes a resoldre.

Altres mesures que estan expli-
cades en aquest catàleg de l'Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Orien-
tal és la suspensió dels terminis 
administratius pel sector públic, 
incloent-hi les subvencions; el de-
tall dels establiments i les activi-
tats afectades per l’estat d’alarma; 
l’ajornament dels deutes tributa-
ris; qui pot demanar l’ajornament 
de les hipoteques; i possibles ajuts 
econòmics i fons als quals es po-
den acollir les empreses. 

Més de 4.000 treballadors 
afectats per un ERTO 
al Vallès Oriental

Segons les dades de què disposa 
CCOO del Vallès Oriental, a la co-
marca s'havien presentat fins di-
mecres un centenar d'expedients 
de regulació temporal d'ocupació 
(ERTO), dels quals el sindicat en 
gestiona uns 60, que afecten més 
de 4.000 treballadors. La majo-
ria són per causa de força major i 

corresponen al sector dels serveis 
–comerç, hostaleria– i la indús-
tria –components de l'automòbil i 
electrònica de consum, i en menor 
mesura del sector químic i farma-
cèutic–.

Coincidint amb el pic dels ERTO 
els darrers dies –s'espera un nou 
pic a partir de l'1 d'abril–, els sin-

dicats alerten d'intents de frau 
d'algunes empreses per al·legar 
causes de força major en casos en 
què no està justificat. "Ens amoï-

na que s'opti pels ERTO quan hi 

ha la possibilitat de flexibilitzar 

les condicions i els horaris; per 

exemple, fer borses d'hores per 

recuperar més endavant", diu 
Gonzalo Plata, secretari general de 
CCOO a la comarca.

El sindicat també adverteix els 
empresaris que no poden imposar 
les vacances de forma unilateral 
als seus treballadors coincidint 
amb l'estat d'alarma. 

Pimec, per la seva banda, assegu-
ra que el 90% de pimes i autònoms 
de Catalunya ha patit afectació; un 
89,8% del teixit empresarial cata-
là està registrant contracció en les 
vendes o anul·lació de les reser-
ves, un 75% apunta està experi-
mentant tensions de tresoreria 
i un 33,4% pateix un augment de 
baixes laboral; un 51,9% ha tancat 
algun establiment i un 55,6% ha 
previst tramitar un ERTO. 

LABORAL ELS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORALS S'HAN DUPLICAT EN UNA SETMANA

EL DOBLE En una setmana el nombre d'ERTO s'han duplicat a la comarca

arxiu
PARETS/MONTMELÓ. Almenys un 
parell d'empreses baixvallesanes 
han decidit transformar la seva 
producció habitual per treballar 
en l'elaboració de productes i ma-
terials sanitaris que puguin ajudar 
a combatre el coronavirus.

És el cas de la paretana Asor-
CAD Engineering, que participa 
en el projecte 3DCovid19.tech. Es 
tracta d'una iniciativa sense ànims 
de lucre en què participen més de 
200 d'empreses i emprenedors 
que poden oferir serveis d'impres-
sió 3D, i que té per objectiu coor-
dinar, a nivell nacional, la falta de 
material sanitari en els hospitals, 
com podrien ser vàlvules per a 
respiradors, mascaretes o viseres 
protectores.

Des del web de la iniciativa 
apunten que estan creant "una 

mega organització per actuar 

coordinats i distribuïts per tot 

el territori". 
AsorCAD preveu fabricar uns 300 
respiradors durant aquesta set-
mana, que es lliuraran a l'hospital 
Parc Taulí de Sabadell.

D'altra banda, la montmelonina 
QEV Technologies, especialitzada 
en mobilitat elèctrica, ha decidit 
aturar la seva activitat per donar 
suport a hospitals catalans. Con-
cretament, proporcionaran res-
piradors automàtics d'emergèn-
cia fets amb la tecnologia 3D de 
la companyia, així com màscares 
protectores i viseres KN95 per al 
personal sanitari. De fet, les pri-
meres mostres de viseres ja han 
estat lliurades a l'Hospital de Sant 
Pau de Barcelona.

QEV també està contribuint amb 
la seva tecnologia 3D en fase de 
producció amb Resistència i Oxi-
gen (CZFB), dues iniciatives que 
estan fabricant sistemes de venti-
lació mecànica necessaris per als 
pacients amb coronavirus. A més, 
ha importat respiradors de la Xina 
amb la intenció de posar-los a dis-
posició d'hospitals del país. 

En la línia del que estan fent 
Asorcat i QEV, la Generalitat ha ha-
bilitat un portal per posar en con-
tacte companyies que ofereixin 
capacitat de producció sanitària. 

QEV Technologies i 
AsorCAD transformen 
la seva producció

INDÚSTRIA  ARA FABRIQUEN MATERIALS SANITARIS

El Mollet Hub 
atén per telèfon 
consultes laborals 
sobre el Covid-19

MOLLET. L’Ajuntament, a travès del 
MolletHub, ofereix una assistència 
telefònica (93 570 51 60) adreçada 
a autònoms, emprenedors i petites 
empreses per atendre consultes i 
possibles dubtes. Concretament 
s’ofereix assessorament relaci-
onat amb les mesures econòmi-
ques, fiscals i laborals establertes 
tant pel mateix Ajuntament, com 
per la Generalitat o el Govern Cen-
tral davant la situació ocasionada 
pel Covid-19. L’horari d’atenció és 
de 8 del matí a 8 del vespre de di-
lluns a divendres. 
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MONTORNÈS. Després que la set-
mana passada els mercats ambu-
lants de Montornès s'instal·lessin 
–tot i que amb àmplies mesures 
de seguretat i només amb parades 
d'alimentació–, ara l'Ajuntament 
ha pres la decisió de suspendre 

temporalment els mercats ambu-
lants de divendres i dissabte fins 
que la situació no canviï o en el cas 
que es detectin dificultats d'abas-
timent alimentari.

La Diputació de Barcelona va 
recomanar dilluns en un comuni-

cat la suspensió dels mercats no 
sedentaris en el cas que l’abasta-
ment alimentari estigui garantit.

És per això que, si es detecten 
dificultats per l’abastiment alimen-
tari al municipi, el consistori podrà 
aixecar-ne la suspensió. Si es pro-
dueix el cas, es mantindran les me-
sures de seguretat i higiene que dic-
taminin les autoritats sanitàries i es 
valoraran les possibles ubicacions 
en funció del nombre de parades.

El mercat del centre de diven-
dres passat va obrir amb unes vuit 
parades d'alimentació, la meitat 
de fruites i verdures. Les parades 
es van instal·lar més espaiades del 
que és habitual per poder mantenir 
la distància de seguretat entre els 
clients i els paradistes no atenien 
més de dues persones per torn. A 
més, els compradors no tocaven 
els aliments i eren els mateixos pa-

radistes, molts amb mascaretes i 
guants, qui agafaven els productes.

A Parets i Martorelles
A Parets s'han reactivat els dos 
mercats ambulants aquesta setma-
na, després que la setmana anterior 
decidissin suspendre el del Camp 
de les Peces i només instal·lar-ne 
el de Can Berenguer. A Martorelles 
també es va instal·lar el mercat de 
dissabte. En tots dos casos només 
hi ha parades d'alimentació i s'han 
ampliat les mesures de seguretat.

La decisió d'instal·lar els mercats 
estaria avalada per la Generalitat, 
qui va publicar el 13 de març que 
"mentre no hi hagi una indicació 

expressa que digui el contrari, 

cal que es garanteixi la seva con-

tinuïtat". Això sí, adoptant "mesu-

res de distanciament social". Tot 
plegat, però, no ha estat ben rebut 
per alguns ciutadans, qui han mos-
trat les seves crítiques a les xarxes 
socials, demanant a la ciutadania 
que no hi vagi i assegurant que els 
mercats ambulants són innecessa-
ris en el període de confinament.  

COMERÇ  ES CONTINUEN INSTAL·LANT ELS MERCATS DE PARETS I MARTORELLES, NOMÉS AMB PARADES D'ALIMENTACIÓ

DIVENDRES PASSAT  Només hi va haver parades d'alimentació

rosa quintanilla

Peticions per suspendre
el pagament d'impostos
El sector del comerç, turisme i res-
tauració demana de forma unitària, 
urgent i imminent que s’aprovi una 
suspensió en el pagament d’impos-
tos, i molt especialment i de forma 
particular amb relació a l’IVA, l'IRPF 
i les quotes a la Seguretat Social, per 
a totes aquelles empreses que fruit 
de la declaració de l’estat d’alarma 
han hagut de tancar o han vist signi-
ficativament reduïda la seva activi-
tat i la seva facturació.

Segons apunten des de Pimec, 
una de les impulsores d'aquestes 
reclamacions, "la suspensió en 

el pagament d’impostos és una 

mesura d’aplicació immediata 

que permetria generar a Catalu-

nya més de 700 milions d’euros 

de liquiditat immediata al mes 

en el sector de comerç, turisme 

i restauració, liquiditat que aju-

daria a les empreses a poder fer 

front al pagament de proveïdors, 

treballadors...". "En un context 

d’ingrés zero, és absolutament 

necessari facilitar la liquiditat al 

sector per evitar la suspensió de 

pagaments i/o el tancament de-

finitiu", asseveren des de Pimec.  

HO DEMANEN ELS SECTORS DE COMERÇ, TURISME I RESTAURACIÓ 

Es restringeixen les vendes 
en línia per l'alta demanda
Les cadenes de supermercats han 
restringit aquests dies la venda per 
internet coincidint amb l'emergèn-
cia sanitària del coronavirus i l'alt 
nombre de comandes rebudes a 
través d'aquest canal. Mercadona 
ha restringit l'entrega a domicili de 
les compres fetes per internet i ha 
limitat aquest servei a més d'una 
cinquantena de codis postals de 
Barcelona i poblacions properes a 
la Zona Franca, on la companyia té 
el magatzem des d'on distribueix 
exclusivament les compres en línia.

Per la seva banda, Bon Preu de 

moment no admet més comandes 
en línia per donar servei a les co-
mandes realitzades anteriorment, 
segons mostra un missatge a la 
seva pàgina.

Pel que fa a Caprabo, els termi-
nis d'entrega oscil·len entre els 3 i 
6 dies, depenent la zona de repar-
timent. Per últim, Condis informa 
a través de la seva pàgina web que 
ja ha reobert el seu servei en línia, 
tot i que no accepta noves altes 
perquè prioritza donar als clients 
ja registrats i als col·lectius de risc 
i ciutadans d'edat avançada.  

MERCADONA NOMÉS REPARTEIX A L'ÀREA DE ZONA FRANCA

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado · jicarnero@cgcabogados.net

Quines sancions es poden 
imposar als ciutadans que 
incompleixin les 
limitacions a la llibertat 
deambulatoria imposades 
per l’Estat d’Alarma?

Entre les mesures que recull el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, es troben aquelles 
que limiten la capacitat de lliure deambu-
lació de la població. Doncs bé, la infracció 
d’aquestes limitacions a la llibertat de cir-
culació i dels deures cívics de col·laboració 
i no obstaculització de la labor dels agents 
policials, depenent de la seva gravetat, po-
den constituir:

I. Una infracció administrativa:
Lleu: i que se sanciona amb multes que van 
dels 100 als 600 euros. Aquí s’inclouen, per 
exemple, conductes com: “L’incompliment 
de les restriccions de circulació per als via-
nants…” o “les faltes de respecte i conside-
ració el destinatari de la qual sigui un mem-
bre de les Forces i Cossos de Seguretat…”
Greu: en què la sanció administrativa se-
ria una multa de 601 a 30.000 euros. Aquí 
s’inclouen les conductes com la “La des-
obediència o la resistència a l’autoritat o 
als seus agents en l’exercici de les seves 
funcions, quan no siguin constitutives de 
delicte, així com la negativa a identificar-se 
(...) o l’al·legació de dades fals…”
I molt greu, que es castiga amb multa de 
30.001 a 600.000 euros.

II. Una Infracció penal:
- Falta de respecte i consideració deguda a 
l’autoritat en l’exercici de les seves funcions, 
que es castiga amb pena de multa d’un a tres 
mesos.
- Desobediència i resistència, que es casti-
guen amb pena de presó de tres mesos a un 
any o multa de 6 a 18 mesos.
.- Atemptat, que es castiga amb penes de 
presó d’1 a 4 anys i multa de 3 a 6 mesos, 
si la víctima és “autoritat”; i amb presó de 6 
mesos a 3 anys en els altres casos.

III. Finalment, cal tenir també en compte 
que la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sis-
tema Nacional de Protecció Civil, considera 
infracció greu l’incompliment de les ordres, 
prohibicions, instruccions o requeriments 
efectuats pels titulars dels òrgans compe-
tents o els membres dels serveis d’interven-
ció i assistència, etc., i que es castiga amb 
multa de 1.501 a 30.000 euros.

CRISI DEL COVID-19

Montornès fa marxa enrere i 
suspèn els mercats ambulants
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Sessions d'astronomiaDos ferits lleus en un incendi a Montornès
Està previst que les sessions 
d'astronomia de l'Escola de la 
Natura de Parets tornaran el 17 
d'abril, amb les observacions de 
la Nebulosa d'Orió, l'M44 i Venus.

Un home de 40 anys i una jove de 22 van patir diumenge al matí una intoxicació 
pel fum de l’incendi que es va originar en un pis al carrer 9 d’abril de Montornès. 
Quatre dotacions de Bombers van participar en l'extinció de l’incendi, que va 
afectar la cuina. El fum es va estendre per la resta de l’habitatge. Els dos afectats 
tenien cremades lleus i van ser traslladats a l’Hospital de Granollers.

EDUCACIÓ  ES VAN INSCRIURE 229 ALUMNES MÉS QUE EL 2017-18

Lleuger augment de les 
matriculacions escolars 
el curs 2018-2019

Mollet i Parets superen 
el 9 en transparència, 
segons l'InfoParticipa
BAIX VALLÈS.  El Laboratori de Pe-
riodisme i Comunicació per a la 
Ciutadania Plural (LPCCP) de la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona, en el qual participen altres 
universitats de tota Espanya, ha 
publicat els resultats de l'InfoPar-
ticipa 2019, que valora la transpa-
rència dels diferents ajuntaments.

Per obtenir el resultat, el labora-
tori analitza un nombre d’ítems en 
forma d’exigència que l’ajuntament 
ha de complir. Per cada ítem que 
l’Ajuntament compleixi, se li dóna 
un punt. Si aconsegueix complir 
amb tots els ítems, la nota seria del 
100%. Per exemple, un dels ítems 
demanats és que es publiquin tots 
els contractes formalitzats, majors 
i menors, amb tota la informació as-
sociada. Si l’ajuntament pot demos-
trar que és així, se li dóna un punt. 
La resta d’ítems tenen a veure amb 
accions de transparència sobre la 

publicació de dades dels represen-
tants polítics, sobre la gestió dels 
recursos col·lectius i econòmics, in-
formació sobre el municipi i eines 
de participació per a la ciutadania.

Al Baix Vallès, tant Mollet com 
Parets tenen un excel·lent. La 
transparència de Mollet ha estat 
valorada amb un 97,92%, amb 
una lleugera davallada respecte el 
2018, quan va obtenir la matrícula 
d'honor, el 100%. A Parets la xifra 
ha augmentat considerablement 
passant del 50% (2018) al 91,67% 
(2019). Montmeló també ha supe-
rat el 9, amb un 93,75% (90,38% 
el 2018). La resta de municipis, de 
millor a pitjor nota, han estat: Mar-
torelles amb un 83,33% (92,31% 
el 2018), Montornès amb un 
66,67% (50% el 2018), Sant Fost 
amb un 52,08% (40,38% el 2018) 
i Santa Maria de Martorelles amb 
un 22, 92% (25% el 2018).  

CONSISTORI  MONTMELÓ TAMBÉ HA REBUT UNA NOTA EXCEL·LENT

SANT FOST.  Sant Fost compta des 
de dilluns amb un nou servei de 
recollida de matèria orgànica i 
resta. L'Ajuntament ha adjudicat 
el servei a l'empresa CLD per mi-

llorar l'actual situació de recollida 
d'aquests residus, ja que ara com 
ara, és el municipi del Vallès Ori-
ental amb la taxa de reciclatge més 
baixa (23%).

VIA PÚBLICA  EL NOU SERVEI TAMBÉ AMPLIA A DOS COPS PER SETMANA LA RECOLLIDA DE RESIDUS

Sant Fost netejarà els 
contenidors d'orgànica
i resta setmanalment

aj. sant fost

CONTENIDORS  L'Ajuntament ha ampliat els serveis de neteja

Amb aquest canvi en el servei, 
l'Ajuntament preveu doblar la 
freqüència de recollida de fracció 
orgànica. Abans es feia un sol cop a 
la setmana i ara es farà dues vega-
des. També s'ampliarà les hores de 
neteja exterior dels contenidors, 
passant de fer-ho un cop cada tres 
mesos a netejar-los setmanal-
ment. A aquesta mesura s'hi suma 
la tasca d'un equip d'operaris, el 
qual supervisarà que els conteni-
dors no es desbordin. Per últim, el 
nou servei inclou la neteja interior 
dels contenidors, una mesura que 
segons el consistori, abans no es-
tava estipulada i ara es farà un cop 
al mes.

Pel que fa a la recollida de matè-
ria orgànica i de resta de tot el mu-
nicipi, aquesta es farà entre la tar-
da i la nit, i l'empresa tindrà la seva 
base d'operacions a Sant Fost. De 
moment, les ubicacions dels con-
tenidors es mantenen.

Aquesta és, segons el consistori, 
una solució temporal mentre no 
acabi l'estudi que el govern va en-
carregar per analitzar la recollida 
d'orgànica i resta. L'estudi es pre-
veu que pugui estar enllestit en les 
pròximes setmanes.  

BAIX VALLÈS.  Durant el curs 2018-
2019 es van registrar 75.418 ma-
trícules escolars al Vallès Orien-
tal, segons l’Observatori-Centre 
d’Estudis del Vallès Oriental, del 
Consell Comarcal. Aquesta xifra 
suposa un augment total de 229 
alumnes respecte al curs anterior 
a causa de l’augment de les matri-
culacions en l’ESO, cicles forma-
tius i l’educació especial.

Un total de 59.345 alumnes es 
van matricular en centres de titu-
laritat pública i 16.073 en centres 
privats. La majoria d’alumnat, per 
tant, es va matricular en centres de 
titularitat pública –un 79% davant 
el 21% matriculat en centres pri-
vats–. El 6,32% d’alumnat d'ense-
nyaments secundaris era d’origen 
estranger. És rellevant destacar 

que dels 1.616 alumnes estrangers 
que van estudiar a la comarca du-
rant el curs 2018-2019, el 83,6% 
ho van fer en centres de titularitat 
pública.

Pel que fa a l’èxit escolar, l’alum-
nat de la comarca presenta unes 

taxes superiors a la mitjana cata-
lana en tots els nivells d’educació 
secundària obligatòria i destaca 
que l’èxit escolar entre les noies es 
manté superior que el dels nois.  

La gran majoria d'alumnes
d'origen estranger (83,6%)

es van matricular en centres
de titularitat pública

aj. parets

CARME HERRERO  Durant la presa de possessió, a la sala de plens

Carme Herrero pren possessió 
de l'acta de regidora de Parets

PARETS.  La número 7 d'Ara Pa-
rets ERC en les darreres eleccions 
municipals, Carme Herrero, va 

prendre possessió dimecres de la 
setmana passada de l'acta de regi-
dora, substituint Enrique Villegas, 

PLENARI  ERA LA NÚMERO 7 D'ARA PARETS ERC EN LES ELECCIONS I SUBSTITUEIX ENRIQUE VILLEGAS

qui va renunciar al càrrec el passat 
mes de febrer. Herrero és militant 
d'ERC Parets i forma part de l'exe-
cutiva d'ERC Vallès Oriental com a 
secretària de transició ecològica.

La presa de possessió es va fer 
davant del secretari de la corpora-
ció, Josep Maria Amorós, en base 
als decrets de la Junta Electoral 
Central 20 octubre de 2000 i 29 
novembre de 2000 que permeten 
la presa de possessió d'un electe 
en casos d'urgència quan no sigui 
possible la convocatòria d'un ple, 
com és l'actual estat d'alarma.

El govern haurà de donar comp-
te d'aquesta presa de possessió 
en el pròxim ple, que en principi 
s'hauria d'haver celebrat dijous, 
però que actualment no té data 
prevista donada la declaració d'es-
tat d'alarma.  
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SANT FOST.  Dimecres de la setmana 

passada va morir als 61 anys Rita 

Sagarra, la directora de l'Escola 

de Música de Sant Fost. Sagarra 

va estudiar piano al CSM del Liceu 

de Barcelona i va obtenir el títol de 

professora de piano al Conservato-

ri de Vila-seca i de piano superior 

al CMB. També va cursar estudis 

d'harmonia, entre d'altres.

Com a professora, va treballar a 

l'Escola de Música i al Conservato-

ri Elemental de Música de Grano-

llers, així com a les escoles de mú-

sica de Montblanc, Martorelles i 

Sant Fost. També va ser professora 

de música en escoles públiques de 

Mollet i Montblanc, i en instituts de 

Montblanc i Santa Eulàlia de Ron-

çana. Darrerament, compaginava 

la direcció de l’Escola de Música 

de Sant Fost amb classes de piano, 

música per a nadons, llenguatge 

musical i composició.

OBITUARI  TAMBÉ VA TREBALLAR EN L'ESCOLA DE MÚSICA DE MARTORELLES I EN ESCOLES DE MOLLET

Sumem Esquerres proposa 
incorporar infermers escolars
PARETS.  Sumem Esquerres a Pa-

rets ha presentat una moció per 

demanar al Govern de la Gene-

ralitat que inclogui una partida 

pressupostària per finançar la in-

corporació d'infermers escolars 

als centres públics de Catalunya. 

La moció es va aprovar dijous de 

la setmana passada, en la Junta de 

Portaveus, amb els vots de tots els 

partits, a excepció de Ciutadans, 

que es va abstenir.

La portaveu de Sumem Esquer-

res, Casandra Garcia, apunta que 

"hi ha famílies que passen tota 

la jornada escolar sense poder 

allunyar-se del centre educatiu 

per si algun dels seus fills neces-

sita una resposta mèdica que els 

docents o vetlladors no estan 

autoritzats a oferir, com ara in-

jectar un medicament de forma 

urgent".

D'aquesta manera, argumenta, 

"la figura de l'infermer escolar 

milloraria la salut de l'alum-

nat i de tota la comunitat edu-

cativa, però també facilitaria 

la conciliació familiar". Garcia 

també diu que "l'infermer esco-

lar és essencial per fer tasques 

de promoció de la salut, com a 

gestor de serveis i assessoria, i 

detecció de problemes de salut 

i vigilància".

La moció presentada per Sumem 

Esquerres també reclama que les 

escoles bressol siguin reconegu-

des com a etapa educativa essenci-

al i que, per tant, estiguin incloses 

dins d'aquesta proposta i puguin 

comptar amb aquest professional 

sanitari perquè, segons afirma Ca-

sandra García, "l'etapa de 0 a 3 

anys és essencial per a la vida, 

tant com la resta d'etapes".  

PLENARI  TOTS ELS PARTITS HI VAN VOTAR A FAVOR, A EXCEPCIÓ DE CIUTADANS, QUE ES VA ABSTENIR

Mor Rita Sagarra, 
directora de l'Escola de 
Música de Sant Fost

emm sant fost

RITA SAGARRA

En un missatge de condol, l'Ajun-

tament de Sant Fost la definia com 

"una brillant músic i una gran 

professora". El consistori també li 

agraïa que hagi aconseguit "trans-

metre a molts santfostencs la 

seva passió per la música".  

Unanimitat

En la mateixa Junta de Portaveus també 

es va aprovar, en aquest cas per una-

nimitat, una moció presentada per Ara 

Parets ERC per permetre el vot telemà-

tic en els plens municipals. La inclusió 

del vot telemàtic permetria, segons 

ERC, "donar resposta a la realitat so-
cial i personal que els càrrecs electes 
es poden trobar al llarg del mandat". 

"La seva responsabilitat de represen-
tació no pot ser limitada pel fet de pa-
tir una malaltia de llarga durada o pel 
fet de gaudir d'un permís de mater-
nitat o paternitat", hi afegeix la moció.

S'APROVA EL VOT A 
DISTÀNCIA PER ALS 
PLENS MUNICIPALS

MEDI AMBIENT

Som Energia obre 
les inscripcions 
per a 100 cobertes 
fotovoltaiques

BAIX VALLÈS.  Som Energia ha obert 

les inscripcions del projecte Reim-

puls Solar Vallès, adreçat a les per-

sones sòcies del Vallès Oriental 

(a excepció del Baix Montseny) i 

del Vallès Occidental que vulguin 

i puguin tenir una instal·lació fo-

tovoltaica a la seva teulada, per 

produir-se part de la seva energia. 

Concretament està impulsat per 

diversos grups locals de Som Ener-

gia dels Vallesos, entre els quals hi 

ha el baixvallesà. L’oferta bàsica de 

l’empresa SEBA –qui oferirà el ser-

vei integral– és una instal·lació so-

lar completa per a autoproducció, 

formada per mòduls fotovoltaics, 

inversors, estructura, proteccions i 

cablejat.

Les persones que participin de la 

compra col·lectiva Reimpuls Solar 

Vallès d'aquestes cobertes podran 

escollir una de les set configuraci-

ons que ofereix l’enginyeria SEBA, 

que també els prestarà el servei de 

muntatge, posada en funcionament 

i legalització de la instal·lació foto-

voltaica. A part de la instal·lació, en 

aquesta compra col·lectiva l’em-

presa també ofereix a les persones 

inscrites l’opció d’adquirir pro-

ductes addicionals, com bateries, 

mesuradors d’energia intel·ligents, 

optimitzador d’ombres i punts de 

càrrega de vehicles elèctrics.

Les persones interessades han 

d'omplir el formulari d'inscripció 

disponible al web de Som Energia. 

Com a reserva i per tenir una garan-

tia de compromís, cal fer un paga-

ment de 150 euros per formalitzar 

la inscripció (100 euros com a bes-

treta i fiança, que SEBA descompta-

rà del preu final del paquet escollit, 

i 50 euros en concepte de despeses 

de gestió per a la cooperativa). 

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

Continuarem sota la influ-

ència d’aquesta entrada 

d’aire continental molt 

fred, amb mínimes molt 

fredes i màximes que es 

recuperarien un xic.

Es talla momentàniament 

l’entrada d’aire fred, amb 

un cel tapat de núvols alts 

i mitjans i temperatures 

que es recuperen un pèl.

Un altre dia amb nuvolo-

sitat variable, sobretot 

de tipus alt i mitja, amb 

pujada de temperatures, a 

l’espera d’una altra invasió 

d’aire fred demà.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 19 16ºC 6ºC 13ºC - 23 km/h SE

DIVENDRES, 20 17ºC 5ºC 14ºC - 24 km/h E

DISSABTE, 21 17ºC 5ºC 14ºC - 19 km/h SE

DIUMENGE, 22 17ºC 8ºC 14ºC - 27 km/h ENE

DILLUNS, 23 16ºC 12ºC 14ºC 12,8 35 km/h NE

DIMARTS, 24 15ºC 10ºC 11ºC - 31 km/h NE

DIMECRES, 25 13ºC 8ºC 10ºC - 21 km/h ESE

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

dissabte 28

diumenge 29

divendres 27

MOLLET DEL VALLÈS

18/03 Francisco Pastor Cumplido 75 anys

19/03 José Martín Vegas 80 anys

20/03 Emilia Madrigal Sánchez 86 anys

20/03 Mª Asunción Marqués Sapiña 95 anys

23/03 Carmen Colom Ventura 98 anys

PARETS DEL VALLÈS

20/03 Maria Bonet Pol 87 anys

21/03 Concepción Pérez Escribano 62 anys

22/03 Bernardo Gilabert Robledillo 90 anys

23/03 Margarita González Ramos 95 anys

LA LLAGOSTA

19/03 Maria Rodríguez Gutiérrez 94 anys

MONTMELÓ

22/03 Aurelio Garduño Pina 72 anys

MARTORELLES

18/03 Rita Sagarra Piñero 61 anys

SANTA MARIA DE MARTORELLES

18/03 Salvador Valderrama López  52 anys

SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA

24/03 Florencio Reyes Martínez 77 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 27 de març de 2020 
Programació infantil (10 h, 16 h i 18 h), Al Dia 
Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20.30 h)

Dissabte, 28 de març de 2020 
Resum informatiu de la setmana (13.30 h)

Diumenge, 29 de març de 2020 
Programació infantil (10 h, 16 h i 18 h), Al Dia 
Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20.30 h)

Dilluns, 30 de març de 2020 
Programació infantil (10 h, 16 h i 18 h), Al Dia 
Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20.30 h)

Dimarts, 31 de març de 2020 
Programació infantil (10 h, 16 h i 18 h), Al Dia 
Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20.30 h)

Dimecres, 1 d'abril de 2020 
Programació infantil (10 h, 16 h i 18 h), Al Dia 
Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20.30 h)

Dijous, 2 d'abril de 2020 
Programació infantil (10 h, 16 h i 18 h), Al Dia 
Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20.30 h)

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

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

www.vallesvisio.cat

programació
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Les mostres creixents de solidaritat són, segurament, dels pocs aspectes 
positius que recordarem d'aquestes setmanes de crisi sanitària. Solidaritat 
individual i col·lectiva que es veu arreu, des d'un veí que fa la compra a una 
persona de risc del seu bloc fins a la coordinació de voluntaris per cosir 
mascaretes i bates, o fabricar respiradors amb la impressora 3D, passant 
per desenes d'empreses i entitats que han donat materials de seguretat per 
al personal sanitari. Tot plegat potser serà insuficient, però de ben segur que 
contribuirà a salvar vides. I aquest esperit de col·laboració i altruisme valdrà 
molt la pena recordar-lo quan tot això passi. Hi ha també una solidaritat més 
invisible i que necessàriament ha de passar desapercebuda: la de milers 
de ciutadans que s'han confinat estrictament a les seves llars, malgrat 
l'esforç d'aïllament que això suposa, i tot i que el govern de l'Estat manté 
unes mesures més laxes –contradient l'opinió majoritària dels epidemiòlegs 
independents–. Aquestes persones, tal com recorden les autoritats 
sanitàries del país, també contribueixen a salvar vides. Tant de bo aquesta 
solidaritat s'encomanés tan de pressa com el coronavirus. #joemquedoacasa 
#somcasa

CONTAGI DE SOLIDARITAT

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 

de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 

prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Tant de bo aquesta aturada ens 
faci prendre consciència de totes

les malalties que té la societat i
podem en marxa els remeis

eguint les indicacions que es dicten 

per la pandèmia en curs ens man-

tenim a casa i mirem el món des de 

les finestres, les de vidre i les digi-

tals. Diàriament ens informen de 

l’evolució del fenomen, el marcador simultani 

actualitza les infeccions, els confinaments, les 

morts i les primeres altes.  Se’ns parla de la 

vulnerabilitat de les persones grans i de qui, 

prèviament, ja  té patologies cròniques o agu-

des.  Certament  aquests col·lectius lideren les 

estadístiques però caldria posar en relleu que 

la nostra societat pateix, també,  una sèrie de 

patologies prèvies que, per una banda, fan 

més vulnerables determinats sectors socials 

i, per l’altra, escampen el dubte permanent 

sobre les mesures que prenen les autoritats, 

la seva oportunitat o temporalitat.

La precarietat laboral, l’atur, l’encariment 

del preu de l’habitatge i dels serveis bàsics 

són algunes de les  patologies prèvies que 

afecten especialment les classes populars i 

mitjanes.  No tothom encara el risc a la ma-

laltia en les mateixes condicions personals o 

socials. Ens diuen que la majoria patirem la 

malaltia de forma lleu i que només  una mino-

ria acabarà morint. Es parla de triar entre la 

vida o l’economia, d’aplanar la corba d’expan-

sió de la malaltia per no col·lapsar la nostra 

S

PATOLOGIES PRÈVIES

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

excel·lent sanitat pública que, a hores d’ara, 

és fràgil després d’uns anys de retallades. 

Cal guanyar temps per disposar de més llits 

i de material de protecció pel personal  sa-

nitari i d’altres serveis essencials  i per pro-

duir els equips mèdics necessaris.  Aquests 

dies també aflora la patologia endèmica del  

centralisme i la malfiança entre governs, i 

comencen a aparèixer els voltors del capi-

talisme. Aquest episodi  s’augura llarg, però 

s’acabarà. Mentre aquest moment no arriba 

cal treballar per protegir totes les persones 

vulnerables, a base de recursos i solidaritat, i 

plorar els morts. Tant de bo que aquesta atu-

rada ens faci prendre consciència de totes 

les malalties que té la nostra societat i posem 

en marxa els remeis que li calen. 

Per acabar una frase caçada al vol el pri-

mer dia que es van tancar les escoles:  No 

puc comprar tres carros de menjar, em que-

daria sense diners. Em pregunto com passa 

la quarantena aquella dona i com continua-

rà la seva vida després de la Covid-19.

a uns anys la Marea Blanca i al-

tres col·lectius van recollir més de 

70.000 signatures per potenciar 

l'atenció primària, molt aprimada 

en els últims anys, entre altres qüestions, 

per les retallades sanitàries i també perquè 

el model públic-privat català ha prioritzat 

l'hospitalocentrisme, deixant l'atenció pri-

mària en un estat precari, tot i que els pro-

fessionals l'han dignificat.

En els últims anys han perdut milers de 

professionals, per diferents raons, fonamen-

talment per les retallades implementades 

pels últims governs de la Generalitat. Altres, 

fugen a centres privats, a altres països, a 

altres comunitats autònomes i a hospitals. 

Així passa amb els pediatres i altres profes-

sionals a causa d'una precarietat galopant a 

la sanitat pública. Hi ha gairebé un 40% de 

personal contractat i amb salaris miserables.

Ara que la pandèmia del COVID-19 està 

fent estralls, les autoritats catalanes i es-

panyoles estan sobrepassades. S'ha trigat a 

prendre mesures prou dràstiques per a pro-

tegir a la població i la falta de personal sani-

tari és palpable. Ho portem denunciant des 

de fa anys, des dels moviments socials, des 

del carrer, des de la Marea Blanca de Catalu-

nya i les diferents plataformes del territori.

Veiem cada dia que els hospitals no donen 

l'abast, es menysprea l'atenció primària que 

podria fer de dic de contenció, però no el pot 

fer per falta de mitjans, materials i personal. 

La intervenció de la sanitat privada s'ha fet 

molt tard i han esperat que la pandèmia s'es-

tengui per a intervenir-la.

Un altre dels temes preocupants és la pica-

baralla entre la Generalitat i el Govern central 

per la pèrdua de competències i la centralitza-

ció de les decisions, deixant a les comunitats 

autònomes en mers òrgans de gestió.

Així s'ha vist en la falta de màscares, ba-

Atenció primària en el Covid-19
tes, i altres materials necessaris com està 

passant alguns CAP del Baix Vallès. Aquesta 

situació és insostenible, no podem deixar als 

professionals sense protecció, hi ha molts en 

quarantena i altres infectats. Els centres sa-

nitaris envien informació de les limitacions i 

dificultats que estan afrontant, sense que les 

autoritats facin tot el que es necessita.

L'atenció primària ha de ser porta d'entra-

da al sistema públic de sanitat perquè és la 

més pròxima a la ciutadania, la que detecta la 

malaltia, que realitza el seguiment, és la sani-

tat comunitària i preventiva. A més, el paper 

de l'atenció primària és crucial en aquests 

moments per a la detecció dels símptomes 

i la malaltia, i per a evitar l'expansió de la 

pandèmia.

Ens arriben notícies del tancament d'al-

guns centres per falta de personal per con-

tagis i quarantenes. Perquè l'atenció primà-

ria està passant a un segon pla quan més 

la necessitem, amb la crisi sanitària més 

important de la nostra història recent? La 

consellera Alba Verges sempre ha dit que el 

sistema sanitari se sosté per una atenció pri-

mària forta, però perquè no li estan donant la 

rellevància que diu tenir?

Els sanitaris d'atenció primària de la sa-

nitat pública, per tant, no estan sent prou 

valorats, ni la seva funció sostinguda. D'aquí 

que hi hagi tantes sol·licituds de personal 

sanitari per a anar-se'n a altres països o re-

gions de l'estat. El primer nivell del sistema 

sanitari, l'atenció primària pública, ha de ser 

potenciat i cuidat, fent possible la reversió 

de totes les retallades als quals està sent sot-

mès any rere any.

No es pot maltractar l'atenció primària 

com s'està fent per part dels Governs. Exi-

gim la seva potenciació, més recursos de tota 

mena, protecció, augment de plantilles i que 

se la tingui més en compte en l'actual pandè-

mia sanitària que patim.

Una sanitat pública que no sigui primaris-

ta no podrà fer front als reptes necessaris de 

la societat actual en matèria de salut en un 

sentit ampli. Després d'aquesta pandèmia 

caldrà continuar lluitant per un sistema pú-

blic 100x100, universal i equitatiu.

F

ANTONIO
LÓPEZ

Plataforma per la Sanitat 

Pública al Baix Vallès

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Quan acabi això caldria crear àrees 
de #coworking que permetin 
descentralitzar la producció, 
disminució de desplaçament i 
millorar densitat en llocs de treball

Antoni Vicente @AntoniVicenteGr Fernando Jiménez @FdoJimenezF

Avui la meva amiga Rosa, doctora de la sanitat 
pública i jubilada ha decidit reincorporar-se 
al CAP on treballava, des d'avui es posa en 
primera línia. És la meva amiga i sento por i 
alhora orgull, no puc dir més
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Aquesta crisi sanitària sense precedents ens arriba en el pitjor moment. 
Els mitjans d’informació impresos i digitals, i en el nostre cas, la premsa de 
proximitat, que és el gran col·lectiu que representa l’AMIC amb 420 capçaleres, 
ve d’uns anys en què estem patint la transformació del nostre negoci, fent molts 
sacrificis, invertint en nous models, buscant respostes difícils a un futur incert. 
No hi ha dubte que som un veritable servei públic a la ciutadania, a les nostres 
comunitats. 

Sempre hem dit que la nostra riquesa rau en la diversitat i la proximitat. La 
ciutadania necessita saber, ara més que mai –i les dades d’audiència així 
ho demostren–, què passa a prop seu, amb informació contrastada, veraç i 
elaborada per professionals que saben fer la seva feina, i que coneixen de primera 
mà la realitat. Ho saben els ciutadans i ho saben els col·lectius, les entitats 
socials, esportives i culturals, ho sap el comerç i les empreses de serveis de 
proximitat, ho saben els ajuntaments i les institucions.

Però se’ns presenta un gran atzucac: som imprescindibles com a instrument 
perquè els ciutadanes i ciutadanes d’aquest país gaudeixin del dret de la 
informació, se sentin acompanyats i arrelats a una comunitat que no els deixa 
sols, que els hi explica el que passa. I nosaltres, tenim el deure i la obligació de 
no parar, de doblar els esforços com ho estem fent amb les nostres redaccions 
treballant des de casa, posant-nos al servei de les autoritats sanitàries, de les 
institucions i de les empreses de serveis. 
Però per altra banda, l’economia, el motor que genera recursos, s’ha aturat i per 
nosaltres del tot. Els ingressos de publicitat que és del que vivim, han caigut 
dràsticament d’un dia per l’altre.  

Davant d’aquest panorama el sector reclama amb caràcter d’urgència per 
tal de mantenir el servei a la comunitat: que de cara a demanar ajuts se’ns 
consideri un sector bàsic i estratègic, com reconeix la llei, afectat de ple per 
aquesta crisi sanitària del COVID19, ja que nosaltres hem de continuar treballant 
sense ingressos; suspendre de forma imminent el pagament d’impostos i 
cotitzacions de la Seguretat Social per a empreses i autònoms; agilitzar els 
tràmits dels ERTO per causa major, sense interpretacions ni restriccions, per tal 
de garantir uns serveis mínims; moratòria en el pagament de crèdits, sobretot 
en el retorn de capital; crèdits de bancs amb garanties públiques, agilitzar la 
tramitació i concessió i relaxar-ne els paràmetres de risc; ajuts a la reactivació de 
l’activitat per quan s’iniciï la recuperació;  accelerar el pagament de subvencions 
concedides i campanyes publicitàries institucionals, i per aquest any, ampliar els 
imports dels ajuts; i agilitzar els tràmits per als ajuts estructurals del 2019 i obrir 
els de projectes.

Reclamem que les administracions tant Ajuntaments com Generalitat, 
Diputacions, Consells Comarcals i organismes públics, utilitzin els mitjans 
d’informació com a vehicle de comunicació i publicitat, incrementant les 
insercions que ajudin a pal·liar la manca i caiguda de publicitat privada. Això 
per altra banda, serà una prova del seu compromís. Perquè el benestar d’una 
democràcia de qualitat, es basa en el dret a la informació lliure i plural. 

AMIC
Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació

Premsa de proximitat, un bé essencial en risc

De sobte la nostra vida ha fet un 
tomb. Frenada sobtada. No ens 
ho hauríem imaginat fa unes 
setmanes. Ens trobem alguns 

reclosos a casa, d’altres sortint al carrer 
amb tensió. Sentim missatges diversos. 
Sensacions de les més variades. Algunes 
veus diuen que aquesta situació ens ha 
obligat a parar el nostre ritme insà de vida i 
és una oportunitat de canvi. Tant de bo fós-
sim capaços de sanejar-la però és trist que 
hagi de ser així i amb aquests preus. Parla-
va en l’anterior columna de l’estrès, de les 
contractures, de la necessitat de parar. Re-
noi però no així!

Que ens passa? Què li passa a la huma-
nitat que es deshumanitza i “s’economitza” 
per sobre de tot. Sovint he tingut la sensa-
ció aquests dies que l’economia, interessos 
particulars s’estan imposant per sobre del 
valor de les vides de les dones i homes. En 
moments així es veu qui treballa egoista-
ment i qui altruista.

En aquests dies la por s’instaura en el col-
lapse del sistema de salut. M’ha fet pensar 
en quant d’important és pel bon funciona-
ment de tot. Si falla tot s’atura. Quant d’im-
portant i quant de poc valorat en el dia a dia. 
En moments com aquest el personal sanita-
ri està actuant en primera línia i assumint 
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CONFINATS

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

riscos directes. Els aplaudim, sí. Però i la 
resta del temps? Perquè els metges treba-
llen 24 hores seguides de guàrdies i alguns 
segueixen l’endemà? I els exigim lògica-
ment que ens atenguin com si s’haguessin 
acabat de llevar i que no s’equivoquin. Es 
diu que tenim un dels millors sistemes de 
salut pública. Crec que la bona voluntat de 
molts professionals és el que en manté la 

qualitat, ara més que mai. I la bona volun-
tat ni té preu ni es paga. Així també, per 
tots els professionals que estan treballant 
per mantenir les nostres necessitats bàsi-
ques cobertes i surten cada dia a treballar, 
no els anomeno per no deixar-me’n cap.

Ànim per a tots aquells que compleixen 
la tasca bàsica de protegir-se i protegir els 
altres amb el confinament. Fem-lo en po-
sitiu. Mantenint-nos actius a casa i amb la 
mirada posada en el dia a dia però també 
en la reflexió de quin món volem.

Es diu que tenim un dels millors

sistemes de salut pública. Crec 

que la bona voluntat de molts

professionals és el que manté la

qualitat, ara més que mai

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Bústia

En mans de qui està 
la nostra gent gran?

Davant la mort dels nostres éssers esti-
mats, persones grans que ens han donat la 
vida, afectats pel #coronavirus o malalties 
greus que no han pogut ser ateses.
Aquesta setmana ens assabentàvem que 
havien trobat residències de gent gran a on 
convivien persones grans amb companys 
que havien mort i que seguien als seus llits. 
No fa falta explicar l'horrible escena, tot-
hom la pot imaginar.

El que sí cal és recordar que la societat 
que no cuida els seus majors està deixant 
morir les fulles a on s'han escrit les pàgines 
de la nostra història recent, gent que ha pa-
tit temps durs i als que hem deixat desem-
parats.

L'article 25 de la Declaració dels drets 
humans diu que "tota persona té dret a un 
nivell de vida que li asseguri, així com a la 
seva família, la salut i el benestar i en es-
pecial a l'alimentació, el vestit, l'assistència 
mèdica i els serveis socials necessaris".

D'altra banda, l'article 14 de la Constitu-
ció Espanyola de 1978 consagra el dret a 
la igualtat.

L'article 18 del nostre Impugnat Estatut 
d'Autonomia de l'any 2006 recull en el seu 
redactat que les persones grans tenen dret 
a viure amb dignitat, lliures d'explotació 
i de maltractament, sense que puguin ser 

discriminats a causa de l'edat.
Actualment, les comunitats autònomes 

tenen les competències en qüestió de resi-
dències d'atenció a la gent gran. Les resi-
dències (que penso que haurien de ser 
públiques 100%) poden ser públiques o 
privades, però la labor de control, sempre 
correspon als poders públics (article 9.2 de 
la Constitució Espanyola de 1978).

Per evitar que totes les residències per-
din credibilitat s'han de dir els noms i po-
sar els responsables d'aquests casos en 
mans dels jutges.

Cóm s'estava portant el control de les 
residències de gent gran? Quina inspecció 
s'hi feia? El personal que cuida als grans 
estava protegit? Disposaven de les eines 
per desenvolupar aquesta feina? Per què 
no han estat ateses aquestes persones? Te-
nien servei de metge de detecció? Per què 
no han arribat als hospitals? 

Em temo que totes aquestes preguntes 
s'hauran de respondre als jutjats d'instruc-
ció penal. 

 olaya lourdes.checa perez 
Advocada i membre de Comunistes de Catalunya

mollet del vallès

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de 
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’iden-
titat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. 
En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-
curçar-les.
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Intel·ligència emocional + social = felicitat

Els éssers humans, som éssers socials per 
naturalesa, ja que necessitem altres per-
sones per sobreviure amb benestar i salut 
integral. De fet, ciències com l'antropologia, 
sociologia, sociobiologia, filosofia..., afirmen 
que aquesta necessitat satisfeta és la que ha 
permès la supervivència de l'home al llarg 
del temps. I es considera així, fins al punt 
d'observar la nostra consciència com el re-
sultat de la nostra naturalesa social. Com 
deia Karl Marx:

- "No és la consciència de l'home la que 
determina la seva existència, sinó que tot el 
contrari, la seva social existència és la que 
determina la seva consciència".

Acceptant aquests plantejaments, coinci-
direm en la importància d'aprendre habili-
tats socials i emocionals, des de la infància, 
per tal d'atraure molt moments positius i de 
felicitat en tots els nostres àmbits de vida: 
familiar, social, acadèmic, laboral, sentimen-
tal, individual...

Per a qui l'interessi aquest tema, propo-
so la lectura i/o el vídeo d'una entrevista 
feta per Elsa Punset al psicòleg, i expert en 
educació emocional, René Diekstra, del qual 
destaco les afirmacions següents:

- "Un infant coneix les emocions és un in-
fant que funciona millor, perquè si té por al 
fracàs ja no diu: "els deures són una merda".  
No, diu: "Em temo que no sóc capaç d'acabar 
els meus deures". Si se t'acudeix a tu i et diu 
això, llavors saps què pots fer per ell.

- "Les emocions són l'essència, el nucli so-
bre el qual es construeixen les relacions i es 
prenen les decisions".

A partir d'aquest recull del contingut de 
l'entrevista, crec que és evident la necessi-
tat de formar en educació social i emocional, 
tant als mestres i professors, com als alum-
nes i pares d’alumnes. Una societat que doni 
prioritat a les habilitats socials i emocionals 
de les persones, és ben segur una societat 
intel·ligent que inverteix en la salut interior.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

Covid-19: pànic i solidaritat

Hi ha murmuris, comentaris, interpreta-
cions, WhatsApp, etc. Informacions sense 
confirmar que porten a l'angoixa, el desco-
neixement i en casos més extrems al pànic. 
Repeteixo i ho repetiré fins a la sacietat; 
guieu-vos pels mitjans de comunicació fia-
bles. No feu cas de notícies no contrastades 
que només porten a la confusió. Ara mirem 
la part humana, la part solidària. Quantitat 
de persones i empreses estan realitzant 
actes solidaris. El propi diari el matí dóna 
accés gratuït a la subscripció online durant 
el temps de confinament. L'empresa Magic-
seo igual que Revista Global Club donen vi-
sibilitat de manera gratuïta a les empreses 
i institucions que realitzen aquests actes 
solidaris. La mostra d'humanitat i de soli-
daritat que en general s'està mostrant, ma-
nifesta com és el nostre millor fons. Sortir 
a aplaudir a les 8 és una petita mostra. Les 
notícies ens omplen d'històries i imatges 
de com cada persona des de les seves cases 

ajuden als altres fent-los passar una esto-
na millor tocant música des del seu balcó, 
o jugant al 'veig veig' des de les finestres. 
Aquesta és una pandèmia que ens toca a 
tots d'una forma o una altra. Sense voler 
buscar el positivisme a tot, sense oblidar 
que són moments difícils vull dir gràcies a 
tots per la bondat i la solidaritat que s'està 
mostrant des de la nostra humanitat.

És clar que aquesta pandèmia ens preo-
cupa a tots. El govern ens ha posat en estat 
d'alerta. Què fer en moments així? El pri-
mer i encara que sembli obvi és mantenir 
la calma. No fem cas de notícies falses que 
només atemoreixen i corren per xarxes so-
cials, WhatsApp, etc. El primer i més impor-
tant si vols estar ben informat. Els mitjans 
de comunicació tradicionals són els fiables. 
Diaris, noticiaris de televisió i de ràdio i 
app d'aquests. A més pràcticament tots els 
ajuntaments en les seves pàgines web es-
tan informant minut a minut. 

JUAN JUNCOSA

@juanjuncosa

www.juanjuncosa.com

JUAN JUNCOSA

Director de marketing i publicitat

Habilitats directives i motivació

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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Plaça Catalunya, 1 · Mollet del Vallès ·  T. 93 570 34 28
Segueix-nos a       facebook.com/farmaciatugas

SPD
SISTEMA PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ

VINGUI I CONSULTI’NS

L’AJUDEM A ORGANITZAR 
ELS SEUS MEDICAMENTS 
A LA SEVA HORA 
I SENSE OBLITS.
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Fins a quatre esportistes baixvallesans, amb opcions de classificar-se als Jocs 

Olímpics i Paralímpics de Tòquio 2020, veuen ajornat el seu principal repte fins al 2021

ESPORTS

Les competicions, sense dataEl 3x3 de bàsquet, posposat fi ns a nou avís
Totes les competicions esportives d'equips 

han posposat la data de tornada. Si bé, algunes 

com la de futbol i futbol sala deient fa dies una 

afectació quinzenal, ara ja no posen cap data de tornada �ins que les autoritats ho recomanin, 
La jornada molletana del Circuit català de bàsquet 3x3, que impulsa 

la Federació Catalana de Bàsquet, ha estat ajornat sense concreció de 

cap nova data. L'Escola Sant Gervasi havia d'acollir el pròxim 4 d'abril 

la quarta prova del circuit català de 3x3. De fet, aquesta modalitat de 

bàsquet és una disciplina olímpica amb els Jocs Olímpics de Tòquio.

BAIX VALLÈS. Fins a quatre espor-

tistes baixvallesans han viscut 

aquests dies amb la incertesa de si 

arribarien en condicions als Jocs 

Olímpics i Paralímpics de Tòquio 

2020. Finalment, la decisió del Co-

mitè Olímpic Internacional d'ajor-

nar la cita japonesa fins al 2021 ha 

estat ben rebuda per tots quatre. 

Miguel Luque, sisena cita
Miguel Luque, de Parets i nedador 

del CN Granollers, és una de les 

veus autoritzades dels esportistes 

paralímpics amb cinc olimpíades 

a l'esquena i amb l'objectiu de su-

POLIESPORTIU | Internacional DIMARTS EL COMITÈ OLÍMPIC INTERNACIONAL VA POSPOSAR TÒQUIO 2020 PER L'AFECTACIÓ GLOBAL PEL CORONAVIRUS

Confi nats i amb els JJOO ajornats

mar una sisena participació amb 

Tòquio 2020. Per a Luque, confi-

nat a casa, era impossible entre-

nar en una piscina i veia molt com-

plicat arribar en el millor estat de 

forma a les olimpíades, previstes 

per 2020. "Sincerament ha estat 

una decisió bastant acceptada 

perquè molts esportistes confi-

nats a casa no hem pogut entre-

nar i com s'està veient, això va 

per llarg", admet el paretà, que 

remarca la impossibilitat d'entre-

nar: "Han trigat a prendre la de-

cisió, però considera que és del 

tot encertada. No podem parti-

cipar en uns Jocs Paralímpics 

sense estar al 100x100".

Miguel Luque, que abans de 

l'aturada de les competicions es-

tava immers en la lluita per acon-

seguir el bitllet en els 100 metres 

braça, compta amb sis medalles 

olímpiques.

Martín Parejo, tercer cop
Martín Parejo, de Martorelles, tre-

ballava des de casa per participar 

en els seus tercers Jocs Paralím-

pics amb Tòquio 2020. "S'ha fet 

el més coherent en ajornar Tò-

quio 2020", explica Martín Pare-

jo. L'objectiu de l'atleta era inten-

tar fer la marca mínima en el salt 

de llargada. "Era molt complicat 

entrenar des de casa. En el meu 

cas, que volia fer la mínima en 

salt de llargada, no es pot entre-

nar el salt... puc intentar mante-

nir el meu estat físic però esta-

va sent complicat", admet Parejo 

Parejo ha pres part a les últimes 

dues olimpíades i per a ell anar a 

Tòquio, ja l'any 2021, suposaria 

el seu últim cicle olímpic. "Anar-

hi seria la recompensa a tota la 

feina feta durant cinc anys. Si ja 

quatre anys és complicat, ja et 

MARTÍN PAREJO A casa

mp

MAR JUÁREZ Fent exercicis

mj

MIGUEL LUQUE Al saló del menjador

ml

CARMEN SÁNCHEZ Amb la bici

cs

pots imaginar com és de com-

plicat aquest cicle olímpic de 

cinc anys", remarca el martore-

llesenc, que adverteix: "si vaig a 

Tòquio, aquests seran els meus 

últims Jocs Paralímpics. 

Juárez i Sánchez, novells
Mar Juárez, de Montornès i 26 

anys, tenia serioses opcions de 

ser una de les marxadores selec-

cionades pel combinat espanyol 

per disputar els Jocs Olímpics de 

Tòquio el 2020. Enguany, estava 

en un excel·lent estat de forma 

després de guanyar el Campionat 

d'Espanya de 50 km marxa i ara se 

centrava per millorar en els 20 km 

marxa. 

Juárez intenta veure el costat 

positiu, de tot plegat. "Per una 

banda tinc un cert confort per-

què s'ha ajornat i no podíem 

entrenar en condicions per 

preparar res, però per una altra 

banda la temporada no sabem 

com queda, buida de competici-

ons", admet l'atleta, que remarca: 

"Potser ara tinc una mica més 

de temps per preparar-me mi-

llor per a la prova dels 20 km 

marxa de l'olimpíada". 

Pel que fa a la molletana Car-

men Sánchez, veu com el somni 

s'ajorna fins al 2021. "Cada país 

té la seva situació particular i 

no sabrem com estem en uns 

mesos, ajornar és la millor op-

ció", explica l'atleta.

Amb 29 anys, la velocista havia 

de lluitar per una plaça a l'equip 

de 4x400 metres femení i mixte. 

"Ho teníem ja tot planificat, ara 

caldrà esperar fins al 2021", ad-

met.  jl.rodríguez beltrán
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10% DE DESCUENTO 

EN REPARACIONES 

HASTA EL 31 DE MARZO

MARTORELLES. Mónica Utrilla, ve-

ïna de Martorelles, ha creat un 

canal d'Instagram per passar els 

dies de confinament fent esport 

des de casa, entre petits i grans. 

Utrilla, que és portera del sènior 

femení del CF Martorelles, ha po-

sat el canal en marxa amb el seu 

company de carrera de Ciències 

Mónica Utrilla crea un canal 

per l'esport en família
de l'Activitat Física i l'Esport, Car-

los Padilla. 

L'objectiu del canal, anomenat 

Activeathome_, és donar consells 

sobre salut i exercicis, activitat fí-

sica infantil i sessions per adults. 

Un dels vídeos publicats tracta de 

l'elaboració d'un ringo casolà, que 

és un joc de punteria, o fins i tot, 

El Turó publica 

classes dirigides

LA LLAGOSTA. El CEM El Turó ha 

iniciat una campanya per fer es-

port des de casa i per això ha creat 

un canal de Youtube. D'aquesta 

manera, els monitors i monitores 

pengen vídeos amb l’objectiu de 

fer esport mentre duri el confina-

ment. Els vídeos dels monitors i 

monitores estan enregistrats des 

dels seus respectius domicilis.  

MOLLET / SANT FOST. Fa tan sols 

una setmana que Cristian Jodar, 

de Mollet i un dels responsables 

del gimnàs Ares Arena de Sant 

Fost, s'ha convertit en un Youtu-

ber pel confinament. Jodar, de 39 

anys, fa servir el seu mòbil per en-

registrar les classes dirigides que 

emet diàriament al seu canal de 

Youtube sobre entrenament fun-

cional d'alta intensitat, per a cor-

redors d'OCR -curses d'obstacles- 

i lluitadors d'arts marcials. 

"Qui m'havia de dir que amb 
39 anys em faria Youtuber?", 

es pregunta mentre riu Cristian 

Jodar, que es mostra sorprès de 

l'acceptació dels vídeos que fins 

ara ha anat penjat: "El primer 
té moltes visites, més de 200 i 
això supera el que havia pensat 
en un principi". El molletà fa ví-

deos amb l'ajut de la seva dona, la 

Dolors Martínez: "Ella és l'altra 
50% d'Ares Arena i ella em fa 
de càmera", diu Jodar, que relata 

que s'ha vist fent aquests vídeos 

OCR CRISTIAN JODAR, RESPONSABLE DE L'ARES ARENA, PENJA VÍDEOS CADA DIA FENT ESPORT

"Qui m'havia de dir que amb 

39 anys seria 'Youtuber'?"
CJ

CRISTIAN JODAR Al saló del seu menjador abans d'una sessió

de forma improvisada "amb el 
meu mòbil, sense trípode i ara 
m'han enganxat mirant un tuto-
rial d'edició. Vaig superant els 
problemes que m'arriben amb 
aquestes noves tecnologies".  

L'objectiu del vídeo és fer es-

port des de casa, sense material i 

amb una durada d'una mitja hora 

diària. Jodar, que fa les sessions 

des de la seva terrassa o el saló del 

menjador, va publicar la setmana 

passada cinc vídeos -amb una mit-

jana de 200 visualitzacions al seu 

canal de Youtube –i té la intenció 

de publicar un per dia i, fins i tot, 

fer una segona sèrie diària amb 

consells.   jl.rodríguez B.

MOLLET. El Club Esportiu Triatló 

Sant Gervasi emet sessions, cada 

dos dies, de classes dirigides 

d'spinning en directe amb el seu 

canal d'Instagram. El seu respon-

sable, Jordi Arguisuelas, és l'en-

carregat des de la setmana passa-

da d'oferir una activitat esportiva 

a la seixantena dels seus triatletes, 

tot i que les sessions són en obert 

prop de les 19 h entre setmana i al 

migdia el cap de setmana. 

El club va posar-ho en marxa 

ja fa una setmana i compta amb 

una cinquantena de connectats, 

tot i que són una vintena els que 

es mantenen durant els 40 mi-

nuts de la classe dirigida. "És el 
primer cop que faig una classe 
d'spinning, crec que em podria 
dedicar a fer classes dirigides", 

riu Jordi Arguisuelas, que davant 

la dificultat d'entrenar, els mem-

bres del club han trobat la millor 

solució en les classes d'spinning: 

"per fer-ho, s'ha de tenir una 
bicicleta estàtica o una bici amb 
corró. Vam pensar en córrer, 
però la gran majoria no tenim 

TRIATLÓ EL CLUB OFEREIX SESSIONS AL PERFIL D'INSTAGRAM

El Triatló Sant Gervasi emet 

classes d'spinning en directe

cinta de córrer a casa... de fet jo 
tampoc en tinc i era molt més 
complicat". 

A més, s'hi fa en directe per 

mantenir el contacte entre el mo-

nitor i l'alumnat "perquè així 
entre nosaltres podem parlar 
i, sincerament, hi ha molt bon 
rotllo. És per passar-ho bé", diu 

Arguisuelas. 

JA

JORDI ARGUISUELAS

POLIESPORTIU ACTIVEATHOME_ ES VA POSAR EN MARXA LA SETMANA PASSADA PER AJUDAR DURANT EL CONFINAMENT A CASA

un disc d'hoquei.  "És una eina 
que ens permet posar en pràc-
tica els coneixements que apre-
nem a la universitat", admet 

Mónica Utrilla, que estudia el ter-

cer curs a Mataró. "Ell es dedica 
a fer vídeos amb activitats di-
rigides de ball i jo faig circuits 
d'activitat física infantil", diu.

Les publicacions fetes propo-

sen exercicis físics d'uns trenta 

minuts, que es poden realitzar 

en família, amb la intenció de fer 

moure el cos aquests dies.  

MU

MÓNICA UTRILLA

FITNESS 
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MiDGT, nova aplicació 
pel carnet de conduïr

La Direcció General de Tràfic, ha po-

sat a disposició de tots els usuaris una 

nova aplicació de mòbil gratuïta per 

poder portar el permís de conduir així 

com altra documentació del vehicle en 

format digital. Es pot accedir a ella a 

través del sistema Cl@ve, per tant si 

no es té, cal registrar-se abans. L'únic 

requisit és disposar d'un mòbil amb 

1GB de memòria i 50mb d'espai lliure 

després de la seva instal·lació.

Les utilitats de l’aplicació són múl-

tiples. No només es pot incloure el 

permís de conduir, sinó també tots 

aquells altres documents obligatoris 

com el permís de circulació, l'assegu-

rança o la fitxa tècnica, sempre que el 

vehicle hagués estat matriculat amb 

posterioritat el 2016. També es podrà 

actualitzar dades personals com el 

domicili per tal de rebre notificacions, 

telèfon de contacte i correu electrònic.

Així mateix, l'aplicació avisarà si 

el carnet està a punt de caducar o la 

data en què s’haurà de passar la ITV. 

Es poden consultar els punts i rebre 

notícies d'actualitat del tràfic i de la 

seguretat viària, entre d'altres.

Com hem vist, aquesta aplicació és 

molt pràctica i útil. No obstant això, 

s'ha de saber que el seu ús només és 

vàlid al territori nacional, per tant, és 

important que si viatgem a un altre 

país de la Unió Europea o fora d'ella, 

necessitarem portar també la docu-

mentació de forma física, per evitar 

possibles multes o problemes deri-

vats.  amic - EVa REmOLiNa

Existeixen tecnologies capaces de de-

tectar la fatiga, la somnolència o l’estat 

d’ànim d’un conductor qualsevol. El 

problema d’aquests dispositius és que 

són molt cars, i és difícil que s’implan-

tin als vehicles particulars. Conscients 

d’aquest problema, un grup d’inves-

tigadors de la Universitat Estatal de 

Washington, dels Estats d'Units, han 

desenvolupat un sistema econòmic per 

detectar la somnolència. 

Els experts han dissenyat un sistema 

electrònic que s’allotja al volant i que 

controla els seus moviments. El nou vo-

lant s’ha desenvolupat a partir d’un es-

tudi en el qual han participat 29 perso-

nes que van treballar conduint durant 

10 dies en horari nocturn. Se’ls prete-

nia induir nivells moderats de fatiga 

i van ser sotmesos a diferents proves 

d’agudesa per determinar el seu grau 

de vigilància psicomotora.

Després d’analitzar tots els resultats, 

es van identificar dues variables en els 

moviments del volant i la posició en el 

carril de circulació com els millors indi-

cadors que delataven que el conductor 

tenia fatiga i somnolència. D'aquesta 

manera, els experts expliquen que la 

variabilitat del volant és molt petita 

però suficient per predir que s’està 

patint fatiga, i és detectada molt abans 

que es comenci a perdre el control du-

rant la circulació per un carril.  amic - tOt 

saNt cugat

Detectar la 
somnolència



dv, 27 MARÇ 202028 ESPORTS

MOLLET / PARETS. El grup 1 de la 

Primera Catalana de futbol, amb 

CF Mollet UE i CF Parets, no s'ha 

aturat, tot i el confinament pel co-

ronavirus. Els jugadors han canvi-

at la pilota i les botes, per una te-

levisió, un comandament i el FIFA 

2020 de la PS4. Des de la casa de 

cadascú, la setmana passada es 

va disputar la primera edició del 

campionat virtual de futbol del 

grup 1 de la Primera Catalana. 

La idea del campionat va sor-

gir entre dos jugadors del Vic i un 

del Lloret, que ràpidament van 

crear un grup de Whatsapp amb 

un representant per equip del 

grup 1 de la Primera Catalana i, 

posteriorment, un perfil a Twit-

ter –@1cat1– per informar de la 

competició. Cada club va escollir 

un representant. El CF Mollet UE 

va comptar amb Jordi Sola, que va 

utilitzar el Barça, i el CF Parets a 

Ivan Fajardo, el Reial Madrid. 

"Vaig participar per passar 
les hores i va ser molt diver-

FUTBOL IVAN FAJARDO, DE L'EQUIP PARETÀ, I JORDI SOLA, DEL MOLLETÀ, CANVIEN LES BOTES PER UN COMANDAMENT DE CONSOLA

El CF Mollet UE i el CF Parets, en un 
torneig virtual de la Primera Catalana 

js

JORDI SOLA Amb el comandament de la consola a les seves mans

tit. No vaig guanyar cap partit, 
però tot i aixì estava molt ben 
organitzat. Jo al FIFA 2020 jugo 
quan vénen els amics però hi 
havia molt nivell a la resta de 

jugadors", admet el jugador del 

CF Mollet UE, Jordi Sola, que ad-

met que s'ha creat un bon grup 

de Whatsapp entre els jugadors 

dels equips: "ningú ha marxat 

MONTMELÓ. Les competicions es-

portives previstes al març i l'abril 

del Circuit de Barcelona-Catalu-

nya han quedat posposades. L'Ul-

timate Cup (s'havia de celebrar 

el 21 i 22 de març), l'European 

Le Mans Series (4 i 5 d’abril) i 

el  WorldRX of Catalunya-Barce-

lona (17, 18 i 19 d’abril) queden 

posposades i es buscaran noves 

dates d’acord amb els respectius 

promotors, de les quals s’infor-

marà puntualment. Les entrades 

ja adquirides per aquests esde-

MOTOR TOTES LES COMPETICIONS QUEDEN SUSPESES

El Circuit ajorna totes les 
activitats de març i abril

veniments serviran per les noves 

dates.

Tanmateix, el Gran Premi d'Es-

panya de la Fórmula, tal i com es 

va informar la setmana passada, 

estava previst celebrar del 8 al 

10 de maig  i encara avui dia no té 

una nova data. 

A més, Totes les activitats pro-

gramades, tals com visites guia-

des, visites educatives i tandes 

BiCircuit queden anul·lades fins 

a nou avís, segons informa el Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya.  

circuit

EN PISTA  L'F1 també ha quedat ajornada al Ciruit de Barcelona-Catalunya

TAEKWONDO EL LEE YOUNG PARETS PUJA VÍDEOS DE 10 MINUTS DIARIS, ENTRE SETMANA

El Mollet HC no 
cobrarà les quotes 
de l'hoquei base

MOLLET. El Mollet HC ha decidit 

no cobrar les quotes dels seus es-

portistes. Segons ha informat en 

una nota el president del club, Leo 

Conde, l'entitat no cobrarà cap re-

but als seus jugadors i jugadores 

"fins que la situació no torni a la 
normalitat". 

Com la resta de clubs, el Mollet 

HC està inactiu des que van co-

mençar les afectacions pel coro-

navirus. El club ha informat que 

ha pres una decisió "excepcio-
nal" que "ens portarà a patir 
tensions econòmiques i ente-
nem que el club ha de mostrar 
la seva solidaritat amb tots 
els nostres integrants i allibe-
rar-los d'aquesta càrrega eco-
nòmica". 

Jocs amb esportistes
A més, els monitors del Mollet HC  

continuen en contacte amb els 

esportistes oferint activitats, jocs 

i reptes "per mantenir el vincle 
amb el club", tot i la situació de 

confinament.  

HOQUEI

del grup i això ens ha donat la 
possibilitat de conèixer a rivals 
fora del terreny de joc".

Pel que fa a Ivan Fajardo, del 

Parets, va aconseguir un meritori 

quart lloc després de perdre la fi-

nal de consolació contra el Mata-

ró, per 2 a 4. "Al Parets van fer 
un partit per decidir qui era el 
representant i vaig sortir jo", 

diu Fajardo, que remarca: "va es-
tar genial el torneig i m'ho vaig 
passar molt bé. La idea la vam 
veure a les xarxes i va estar 
molt ben organitzat". 

Els partits s'han retransmès per 

periodistes en un canal de Twitch i 

el guanyador de la primera edició, 

tot i no ser el més important, va 

ser el CF Lloret, que va imposar-se 

contra la UE Jonquera, per 3 a 1. 

Aquesta setmana, els organitza-

dors faran el campionat de grup 

2 de la Primera Catalana però ja 

pensen a fer una segona edició del 

grup 1, amb més representants 

per equip.   jl.rodríguez B.

Classes dirigides de taekwondo al 
saló del menjador amb Lee Young
PARETS. José Luis Estudillo és el 

responsable del Lee Young Parets 

i des que va començar el confina-

ment es dedica a penjar un vídeo 

al dia amb classes dirigides al seu 

alumnat des de casa seva. El pare-

tà penja diàriament un vídeo a les 

seves xarxes socials, en obert per 

a tothom,  de Youtube, Facebook i 

Instagram.  

"Com que ara no puc fer clas-
ses, faig vídeos pels meus alum-
nes perquè puguin fer exercicis 
d'escalfament i de taekwondo", 

admet Estudillo, que se satisfà de 

rebre imatges "de tota la família 
de l'alumne fent els exercicis al 
saló del menjador perquè amb 
les aplicacions d'avui dia es po-
den veure en la televisió". 

Vídeos de deu minuts
Les sessions del Lee Young Parets 

estan obertes per a tots els públics 

i els vídeos consten d'uns deu 

minuts amb escalfament, estira-

ments i exercicis del taekwondo. 

"Faig vídeos que no siguin mas-
sa llargs perquè tampoc pesin 

gaire a la xarxa i, a més, siguin 
àgils de descarregar. Durant 
els entrenaments, jo faig pot-
ser una repetició d'un exercici i 
l'alumne ha de fer més repetici-
ons. és a dir, que el vídeo es pot 
parar i reprendre per fer tota la 
classe, que pot durar una mitja 
hora", apunta José Luis Estudillo, 

que ha vist com les seves xarxes 

socials s'han vist incrementades 

des de fa una setmana amb la pu-

jada dels vídeos. "És una bona 
eina per aquests dies de con-
finament, cal quedar-se a casa 
però també és important fer 
exercicis per moure el cos i està 
entretingut". 

José Luis Estudillo va començar 

a fer vídeos per seguir impartint 

classes al seu alumnat i s'ha com-

promès a fer un vídeo al dia, de 

dilluns a divendres, fins que duri 

el confinament. 

jl estudillo

JOSÉ LUIS ESTUDILLO  En una habitació de la seva casa
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Sandra Bautista treu un nou vídeoclip
La cantautora martorellesenca Sandra Bautista ha llençat a 
les xarxes un nou vídeo d'una de les cançons del seu segon 
disc, Canta el Cuco. El vídeo el va enregistrar Guillem Roma 
abans de gravar el disc i hi participen Víctor Martínez, Pau 
Latino, Sandra Ruibal i Jofre Alemany, a més de Bautista.

La MITMO s'ajorna pel Covid-19
La Mostra Internacional de Titelles de Mollet (MITMO), 
organitzada per l'Ajuntament de Mollet i per Galiot 
Teatre, s'ajornarà a causa de la crisi del coronavirus. 
Estava prevista per als dies 3, 4 i 5 d’abril i es posposa fins a una nova data, quan les condicions ho permetin.

Niu d'Art obre les inscripcions 
del 33è Festival de la Poesia

PARETS.  L'entitat local Niu d'Art 
Poètic ha publicat les bases per 
participar en el 33è Festival de la Poesia, que se celebrarà el 17 d'oc-
tubre al Teatre Can Rajoler.

El certamen tornarà a comptar 
amb tres categories. La primera és poesia inèdita, en què cada partici-
pant pot presentar només una po-esia inèdita, en català, que no hagi 
concursat en edicions anteriors del 
festival, ni hagi estat guardonada en altres concursos i que no superi 
els 32 versos. Es lliuraran tres pre-
mis de 600, 300 i 200 euros.

La segona categoria és la de 
Millor Rapsode Premi Josep Fité. 
Cada participant enviarà, enre-
gistrades i per escrit, les dues po-esies que recitarà. La primera que 
recitarà serà de tema lliure i la se-
gona ha de ser un poema original 
de la poeta convidada, Anna Gual. 
Ambdues poesies han de tenir un 
mínim de 20 versos i un màxim de 
50 versos i seran les mateixes, sen-se cap variació, que recitarà el dia del festival. En aquest cas, també 
hi haurà tres premis de 600, 300 
i 200 euros. A més, el guanyador, 

serà convidat per fer de jurat en la 
següent edició del festival.

Per últim hi ha el Premi de Po-esia Visual. Aquest poema visual 
podrà participar a través d’una re-
producció en format DIN A4, sobre la qual el jurat farà la deliberació. 
El guanyador rebrà un premi de 
350 euros.

Els treballs es poden presentar fins al 17 de juliol al correu electrò-
nic niudart.poetic@gmail.com o per 
correu ordinari al Servei de Cultura 
de l'Ajuntament de Parets del Vallès –c/ Travessera, 1 (08150)–.  

LITERATURA  TINDRÀ LLOC EL 17 D'OCTUBRE I LA CONVIDADA D'ENGUANY SERÀ ANNA GUAL

RAP 107, protagonista
del concurs de la imatge
de la festa major d'estiu
PARETS. L'Ajuntament de Parets ha 
publicat les bases del concurs de 
disseny de la imatge de la festa ma-jor d'estiu, del qual enguany serà protagonista RAP 107, amb motiu 
del 40è aniversari de l'emissora de 
ràdio municipal.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el pròxim 15 de 
maig i hi poden participar les perso-nes majors de 16 anys. Cada parti-
cipant pot presentar un màxim de 
tres propostes, originals i inèdites, que s’han de treballar obligatòria-
ment en sentit vertical en una plan-
tilla penjada al web municipal.

Les propostes han d'incloure el 
text Festa Major 2020. 40 anys de 

RAP 107. Parets del Vallès. 24, 25, 26 

i 27 de juliol i s’han de presentar en 
un suport rígid (FOAM, polipropilè, 
cartolina...) d’una mida mínima de 
DIN-A4 i màxima de DIN-A3, així 
com en un CD ROM amb els treballs 
en programes de dibuix o imatge: 
Illustrator, InDesign, Freehand, 
Corel Draw o Photoshop. A les pro-
postes només hi poden aparèixer quatre colors com a màxim (inclòs 
el blanc, si es fa servir), tret del 

fons. No s’admetran trames ni ma-tisos d’aquests colors, ni degradats, 
transparències o altres efectes.

El guanyador rebrà un premi de 
500 euros bruts i totes les obres 
presentades s’exposaran a Can Ra-
joler durant la festa major.

#aparetsnomavorreixo
D'altra banda, l’Ajuntament paretà 
també ha posat en marxa la inici-
ativa #aparetsnomavorreixo, amb 
l’objectiu d’estimular la creativitat 
dels infants i fer més lleugera l'esta-
da dels nens i nenes a les seves llars.Sota aquest lema, s’anima els més 
petits a participar en el repte publi-
cant una fotografia de com passen el temps i es distreuen durant aquests dies: ajudant a fer les tasques de la 
llar, inventant joguines, pintant, di-
buixant, tocant un instrument, lle-
gint, cuinant...

Per participar, cal penjar una fotografia etiquetant els perfils de 
Facebook o Instagram amb els has-
htags #ajuntamentdeparets #apa-

retsnomavorreixo. Totes les imatges 
rebudes entraran en el sorteig d'un 
regal sorpresa.  

DISSENY  AMB MOTIU DEL 40è ANIVERSARI DE LA RÀDIO LOCAL

EL 2019  Imatge de la celebració del darrer Festival de la Poesia

arxiu

MULTIDISCIPLINARI

Il·lustracions, 
manualitats i 
música amb AMAM
MOLLET.  L'Associació de Música i 
Art de Mollet va arrencar dimarts 
de la setmana passada passat el 
festival artístic #AMAMdesdecasa, que emet cada dia mitjançant Ins-tagram i que tenen previst continu-
ar-lo emetent mentre duri l'estat d'alarma. Els artistes que actuaran els pròxims dies seran, en ordre des d'aquest divendres: Andrea 
Gracia (il·lustració), Samuel Ál-
varez (música celta i metal), Rosa 
Roselló (il·lustració), Adrià Mu-
nells (il·lustració), Silvia Sánchez 
(teatre musical), Albert Tesifon 
(manualitats amb fusta) i Mari Car-
men Fernández (música). La gran 
majoria d'ells són molletans.  

ANNA GUAL Artista convidada

a.g.

Les biblioteques virtuals, 
disponibles per a tothom
BAIX VALLÈS.  La Diputació de Barce-
lona obre els serveis virtuals de la Xarxa de Biblioteques Municipals a 
tots els residents de Catalunya en-cara que no disposin de carnet de 
la biblioteca, per donar resposta a 
l'augment de demanda dels serveis virtuals bibliotecaris, després que es tanquessin totes les biblioteques públiques el passat 13 de març per 
la crisi del coronavirus.D'aquesta manera, qualsevol ciutadà que ho sol·liciti a través 
del formulari corresponent podrà 
fer ús dels serveis virtuals de les biblioteques, com el que ofereix la 
plataforma de préstec digital eBi-
blio, amb accés a llibres, pel·lícules 

i revistes; però també les bases de 
dades Naxos Music Library, amb 
un ampli repertori musical sobre-
tot del gènere clàssic; l'In-edit TV, 
amb documentals musicals, així 
com els audiollibres, entre d'altres.A conseqüència del tancament de totes les biblioteques públiques 
de Catalunya, des de la Diputació 
de Barcelona també s'ha decidit 
prorrogar tots els préstecs de do-cuments vigents fins al 21 d'abril, 
ampliar el termini per recollir els 
documents reservats a 30 dies, i 
tancar totes les bústies de retorn de documents de les biblioteques 
per evitar desplaçaments inneces-
saris dels ciutadans.  

HI POT TENIR ACCÉS QUALSEVOL PERSONA RESIDENT A CATALUNYATodoRunners 
engega un concurs 
de relats breus

MOLLET.  TodoRunners –programa 
de ràdio produït a Ràdio Mollet i que també emet a Ràdio la Llagos-
ta, a Ràdio Sant Fost i a La Xarxa 
de Comunicació Local– ha engegat 
el certamen Relats Curts Runners Confinats, en què es demana als cor-redors que expliquin com superen 
els entrebancs de ser runners sense 
sortir de casa. Els relats es poden lliurar fins a l’1 d’abril (redacción@

todorunners.net), el 8 d’abril s'anun-
ciarà el guanyador i els altres dos 
finalistes, i el 23 d’abril es publica-
ran a TodoRunners.net i s’emetran 
en format d’àudio al TodoRunners 
Ràdio. El guanyador rebrà el llibre 
Al fin de semana se llega ya reflexio-

nando, del president del jurat, José 
Ramón Vera, i un lot de dorsals. 

Es posen en
marxa els premis
literaris Escriu-Mó

MONTMELÓ.  L’àrea de Cultura de 
l’ajuntament de Montmeló ha or-
ganitzat un concurs literari per 
Sant Jordi per mostrar l’habilitat 
dels montmelonins i les montme-
lonines a l’hora d’escriure. Per 
participar-hi s'ha d’escriure un relat d’entre 1 i 3 fulls d’extensió de temàtica lliure amb un pseudò-
nim i enviar-lo al correu montme-

lo@cpnl.cat abans del 15 d’abril. 
Per Sant Jordi es farà públic el 
nom dels guanyadors dels premis 
Escriu-Mó. Un jurat format per 
representants de l’Ajuntament, 
l’Oficina de Català, la biblioteca La Grua i Òmnium seran els que deci-
diran els guanyadors del concurs valorant la qualitat del relat i la 
seva l’originalitat. 
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Torna el festival Crispeta d'Or de 
curtmetratges, ara des de casa

MONTORNÈS.  El grup de joves del 

festival de curtmetratges Crispeta 

d'Or de Montornès ha organitzat 

conjuntament amb l'Ajuntament 

un festival de curts per fer i gaudir 

des de casa.

Les persones que hi vulguin 

participar han d'enviar un curtme-

tratge d'entre 30 segons i 3 minuts 

i mig (amb els crèdits inclosos) 

abans del 10 d'abril. Es pot enviar 

al correu electrònic espaijovemon-

tornes@gmail.com o al Whatsapp 

673 53 26 09.

Pot presentar curtmetratges 

qualsevol persona a partir de 12 

anys i la temàtica és lliure però 

amb la condició que no es pot sor-

tir de casa (exceptuant finestres, 

balcons, terrasses, patis...). A més, 

cal destacar que si els vídeos es-

tan fets en grup, cadascú s'ha de 

gravar des de casa seva i no pot 

desplaçar-se fins a casa del com-

pany per l'enregistrament –ni ho 

permet el reglament del festival, 

ni tampoc l'estat d'alarma actual–. 

Els vídeos es poden fer en qualse-

vol idioma. Però si no estan en ca-

talà o en castellà, s'han de subtitu-

lar a algun d'aquests dos idiomes.

El 10 d'abril s'estrenaran tots els 

vídeos a través del canal d'Insta-

gram @joventutmontornes.  

CINEMA  EL 10 D'ABRIL S'ESTRENARAN A INSTAGRAM TOTS ELS VÍDEOS PARTICIPANTS

EL 2019  De la catifa vermella i la limusina de l'any passat, al sofà d'enguany

arxiu

LA IMATGE DEL FESTIVAL

joventut montornès

Som* impulsa la 
campanya de suport 
Llibreries Obertes
La cooperativa Som* i l'agència 

Mortensen han unit forces per 

posar en marxa la campanya Lli-

breries Obertes, amb l'objectiu de 

donar suport a les llibreries per 

superar aquests moments de crisi 

i perquè, un cop acabat el període 

de confinament, puguin tornar a 

aixecar la persiana. Al Baix Vallès 

s'hi ha adherit la botiga Abacus de 

Mollet.

Llibreries Obertes és una cam-

panya que vol teixir una xarxa de 

suport a les llibreries de les pobla-

cions i els barris urbans d’arreu 

del país. La campanya incentiva 

la compra de llibres per avançat, 

a través del web LlibreriesObertes.

cat, de manera que s’aconseguei-

xen fons per contribuir a mantenir 

les llibreries obertes. 

Els llibres adquirits pels lectors 

seran lliurats de mans del seu lli-

breter un cop pugui tornar a obrir. 

Les llibreries rebran els diners de 

la compra íntegrament perquè pu-

guin fer front a les despeses.

La campanya va començar di-

lluns 23 de març, just un mes abans 

del dia de Sant Jordi, que enguany 

no es podrà celebrar el 23 d’abril, i 

està pensada per estar activa men-

tre les llibreries es vegin obligades 

a restar tancades. La campanya 

s’acabarà un cop puguin tornar a 

obrir amb normalitat.

Aquest projecte s’ha posat en 

marxa de manera totalment al-

truista, sent per al llibreter el 

100% del que genera la venda de 

llibres. En rebre cada comanda, el 

llibreter rebrà el 50% de l’import i 

quan pugui tornar a obrir, el 50% 

restant.  

LLIBRES  LA BOTIGA ABACUS DE MOLLET S'HI HA ADHERIT

Tu pertanys aqui

EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.

C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona

93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

31,40€
QUOTES

DES DE

* Consulta condicions. 

... i mol t mes

l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 

S'incentiva la compra
de llibres per avançat
per ajudar a mantenir

les llibreries obertes



dv, 27 MARÇ 2020 31

Com afecta el coronavirus a la 
tasca del reciclatge a la llar 
L'aconsellable, segons el  Mi-

nisteri per la Transició Eco-

lògica i el Repte Demogràfic  

(MITECO), és gestionar els 

residus de la persona contagi-

ada de manera independent a 

la resta de deixalles del domi-

cili. La persona en quarantena 

haurà de tenir (a l’habitació 

on s’aïlla) un cubell o recipi-

ent amb tapa i pedal. Aquest 

cubell, disposarà d’una bossa 

de plàstic de tancament her-

mètic on hauran de llençar-se 

sense reciclar, els objectes 

emprats per a assistir -lo (ga-

ses, guants, mocadors, equip 

de protecció…) tot, excepte 

les ulleres i la màscara del cuidador, 

que no es llençarà fins que s’estigui 

fora i els quals s’hauràn de rebutjar en 

un altre cubell independent situat a la 

sortida de l'habitació aïllada.

Quan la bossa amb les restes del 

pacient estigui plena, es tancarà 

hermèticament i s’inclourà dins 

la bossa que està fora de l'habi-

tació, la qual tancarem d'igual 

manera i la dipositarem en una 

tercera bossa que contindrà la 

resta de residus de la llar i els 

quals tampoc es podran reciclar. 

Tot es dipositarà al contenidor 

gris que correspon a la fracció 

resta, és a dir, on els residus no 

són reciclables.

Sempre, a l’acabar de mani-

pular les bosses, farem una higi-

ene completa de mans, amb ai-

gua i sabó, almenys durant uns 

quaranta segons. Si no tenim a 

casa cap cas confirmat de Co-

vid-19, no seguirem cap procediment 

especial i continuarem reciclant com 

fins ara.  amic - eldiario

Amb una desinfecció en profunditat 

disminueixen radicalment microbis i 

bacteris i l'aire respirat és molt més sa-

ludable. La importància de mantenir la 

nostra llar en perfectes condicions s'ha 

posat de manifest més que mai amb 

l'epidèmia del Covid-19. Les normes 

estrictes d'higiene no sols han d'apli-

car-se a l'àmbit personal, també han de 

servir per a desinfectar la casa a consci-

ència. Aquest gest garanteix un entorn 

molt més segur.

Abans de començar, és important 

comptar amb el material imprescindi-

ble. No han de faltar guants de làtex, to-

valloletes de neteja d'un sol ús, fregalls, 

un polvoritzador i un raspall petit per a 

arribar a tots els racons. Si s’usen draps, 

Com desinfectar la casa
no s’han d’aprofitar en diferents habita-

cions. Després, és important rentar-los 

per separat, amb la finalitat de no bar-

rejar els gèrmens. Submergeix-los en 

aigua amb lleixiu durant un bon temps. 

Les esponges i draps, s’han de mantenir 

secs, ja que la humitat unida a la calor 

es converteixen en vehicle d'infecció. 

Un altre aspecte important és aspirar 

bé el sòl i els mobles de la casa. Per això, 

el millor és usar una aspiradora ben 

equipada.    amic - decoracion2.com
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