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MÉS DE 
30 MESURES 
per fer front al COVID-19
SANT FOST DE CAMPSENTELLES

TANCAMENT D’EQUIPAMENTS MUNICI-

PALS. Casa Bastinos, Mas Cantí, L’Ateneu, 
La Llera, Pavelló 1, Pavelló 2 i el camp de futbol. 
També s’ha tancat el CEM Can Lladó.

TANCAMENT DE TOTS ELS CENTRES 
EDUCATIUS. L’escola bressol municipal El 

Petit Roure, l’escola Joaquim Abril i El Roure, 
l’institut Alba del Vallès i l’Escola Municipal de 
Música.

TANCAMENT DE PARCS I ÀREES DE 
JOCS INFANTILS d’arreu del municipi

TANCAMENT DE LES FONTS PÚBLI-
QUES DEL MUNICIPI 

TANCAMENT DE L’AJUNTAMENT. S’han 
decretat serveis mínims i fonamentals, im-

plementant teletreball a les àrees i funcions on 
és possible.

PROVEÏMENT D’UN SISTEMA SEGUR DE 
CONNEXIÓ REMOTA per activar el teletre-

ball dels treballadors municipals

TANCAMENT DE L’OFICINA D’ATENCIÓ 
CIUTADANA. S’hi pot contactar al telèfon 

93.579.69.80 o al correu electrònic oac@sant-
fost.cat. Només s’atenen presencialment urgèn-

cies amb cita prèvia.

SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TER-
MINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PRO-

CEDIMENTS ADMINISTRATIUS MUNICIPALS 

fins a nou avís.

RONDA DE TRUCADES DIÀRIES DE SER-
VEIS SOCIALS A TOTES LES RESIDÈN-

CIES DEL POBLE I AL CENTRE D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA

CREACIÓ D’UN NOU SERVEI D’ATENCIÓ 
PSICOLÒGICA durant el període de confi-

nament

DIFUSIÓ DEL SERVEI TELEFÒNIC 
DE PREVENCIÓ DE SITUACIONS DE 

VIOLÈNCIA MASCLISTA durant el confinament

ASSUMPCIÓ DE LES QUOTES DE LES 
FAMÍLIES DE L’ESCOLA BRESSOL EL 

PETIT ROURE mentre l’activitat es mantingui 
suspesa

NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES PRIN-
CIPALS ZONES DEL POBLE amb serveis 

i comerços de primera necessitat

REFORÇ DE LA NETEJA DE LES ILLES 
DELS CONTENIDORS de tot el municipi

AUGMENT DELS CONTROLS POLICIALS 

per garantir el confinament

16 DENÚNCIES PER TRENCAMENT DE 
CONFINAMENT 

13 DENÚNCIES PER ABOCAMENTS DE 
DEIXALLES a la via pública

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE MÀSCA-
RES per fer donació a l’Hospital de Grano-

llers

COORDINACIÓ DE LA CAMPANYA DE 
PERSONES VOLUNTÀRIES PER COSIR 

MASCARETES 

CRIDA I COORDINACIÓ DE PERSONES 
VOLUNTÀRIES per fer encàrrecs a la gent 

gran

PROPOSTA D’ACTIVITATS DIÀRIES DIRI-
GIDES A NENS I NENES, amb la col·labora-

ció de l’Escola Bressol El Petit Roure

CAMPANYA A INSTAGRAM PER PRO-
MOURE EL CONFINAMENT dels veïns i 

veïnes

CAMPANYA CONJUNTA AMB PROTEC-
CIÓ CIVIL I POLICIA LOCAL PER FELICI-

TAR ELS NENS I NENES de Sant Fost pel seu 
aniversari

COMUNICACIÓ D’INFORMACIÓ D’IN-
TERÈS PÚBLIC a través de les xarxes so-

cials i la pàgina web (mesures, qüestionaris so-

bre restriccions d’activitats, etc.)

APROVACIÓ D’UN NOU CALENDARI FIS-
CAL. Ajornament de l’Impost de Vehicles de 

Tracció Mecànica fins a l’1 de juny, amb perío-

de de pagament voluntari fins al 2 de juny, i de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la Taxa de 
Recollida de Residus Urbans fins al juliol. 

PAGAMENT DE FACTURES: avançament 
o escurçament dels períodes de pagament 

a totes aquelles empreses i autònoms que tre-

ballen amb l’Ajuntament per tal de facilitar-los 
liquiditat.

215 ÀPATS SETMANALS REPARTITS 
A DOMICILI EN COL·LABORACIÓ AMB 

CÀRITES

58 TARGETES MONEDER distribuïdes a 
famílies amb infants amb beca menjador

180 TRUCADES DES DE SERVEIS SO-
CIALS per atendre famílies i gent gran, 

només durant la primera setmana

72 CASOS ATESOS DEL SERVEI D’ATEN-
CIÓ DOMICILIÀRIA DE SERVEIS SO-

CIALS, només durant la primera setmana

SUPORTS A DOMICILI PER TRASLLAT 
HOSPITALARI, ANAR A COMPRAR ME-

DICAMENTS I FER LA COMPRA HABITUAL 

a persones vulnerables o amb mobilitat reduïda

SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL A 
RESIDÈNCIES DE SANT FOST: mascare-

tes, bates i guants
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CRISI DEL COVID-19

L'Hospital de Mollet ha engegat la 

campanya Dibuixos per l'ànima, amb 

què fa una crida a la ciutadania perquè 

facin dibuixos per donar ànims i força 

als professionals i pacients del centre 

i de les residències de gent gran. Els 

dibuixos es poden enviar per correu 

electrònic dibuixos@fsm.cat i a les 

xarxes amb l'etiqueta #dibuixosxla-

nima. El diari Som hi col·labora i cada 

setmana publicarà un dels dibuixos.

CRIDA PER FER 

DIBUIXOS PER FOLRAR 

DE COLOR L'HOSPITAL

L'Hospital creu que el pic fort 
d'afluència de pacients ha passat
El comitè d'empresa del centre ha alertat aquesta setmana del 

col·lapse pel que fa a l'atenció dels malalts crítics · Dels 280 llits 

de la FSM, un 80% estan ocupats per pacients amb la Covid-19

MOLLET / BAIX VALLÈS. "Estem en-

trant en una fase d’altiplà. Sem-

bla ser que el pic fort d’afluèn-

cia de pacients ha passat i que 

iniciem una fase d’estabilitat". 

Així ho considerava aquest dijous 

al vespre Jaume Duran, director 

general de la Fundació Sanitària 

Mollet (FSM), qui donava la notícia 

positiva després d'una setmana 

en què professionals de l'Hospi-

tal de Mollet alertaven de la situ-

ació de col·lapse que viu el centre 

molletà pel que fa a l’atenció dels 

pacients més crítics afectats per 

la Covid-19. A data de 30 de març, 

l’Hospital tenia 164 casos positius 

ingressats a llits d’hospitalització 

convencional (112 menors de 70 

anys i d’aquests, 29 menors de 50 

anys), tots ells amb pneumònia 

bilateral. A més també registrava 

10 pacients intubats a la unitat de 

semicrítics, que disposa de 10 box, 

i que s’ha convertit en una UCI més 

del territori.

El que preocupa al personal sa-

nitari de l’Hospital de Mollet és la 

manca de derivació d’aquests pa-

cients crítics als hospitals terciaris, 

amb més recursos per atendre’ls. 

“L’Hospital de Mollet no és un 

centre amb capacitat per aten-

dre tanta complexitat”, assegura 

el doctor Josep M. Tricas, cap de la 

Unitat d’Infeccions de l’Hospital de 

Mollet, qui lamenta que “tenim tots 

els llits de semicrítics amb perso-

nes intubades i malalts en cua per 

ser intubats. Això ens fa prendre 

decisions deontològiques molt 

dures perquè hem de prioritzar 

un pacient o altre. Això està pas-

sant i no és honest negar-ho”, diu. 

En aquest sentit, el comitè d’em-

presa reclama a Salut que faci les 

derivacions necessàries a altres 

centres hospitalaris dels malalts 

crítics i ofereixi “una sortida dig-

na, diària i eficaç a tots als paci-

ents del nostre hospital, que ne-

cessitin assistència crítica”.

La situació a Mollet s’agreuja si 

es té en compte que, segons les da-

des de Salut, l’àrea de referència de 

l’Hospital de Mollet té una de les ta-

xes estandarditzades de COVID-19 

per edat i sexe per 100.000 habi-

tants més elevades de Catalunya.

Tot i que des de Salut s’insisteix en 

que s’està treballant com una única 

UCI a tot el territori, “la realitat del 

nostre centre és que no hi ha un 

flux de derivació dels pacients 

crítics a hospitals terciaris”. Tri-

JOSEP M. TRICAS

La situació amb els crítics 

ens fa prendre decisions

molt dures perquè hem

de prioritzar pacients

Cap de la Unitat d'Infeccions 

de l'Hospital de Mollet

170 INGRESSATS AL CENTRE, QUE 
QUADRIPLICA LES ALTES EN UNA SETMANA
Segons les últimes dades facilitades pels hospitals del Vallès Oriental, dimecres 

els casos positius ingressats eren: 163 a l'Hospital General de Granollers; 170 a 

la Fundació Sanitària Mollet i 48 casos a la Fundació Hospital de Sant Celoni. Cal 

destacar el nombre d'altes acumulades des de l'inici de la pandèmia que, en els 

tres centres hospitalaris, gairebé s'han quadruplicat en el període d'una setmana. 

Les altes acumulades a cada centre han estat: 131 a l'Hospital General de Grano-

llers, 178 a l'Hospital de Mollet i 9 a la Fundació Hospital de Sant Celoni.

Del total de defuncions acumulades, a l'Hospital General de Granollers han es-

tat 33, a l'Hospital de Mollet 44 i 10 a la Fundació Hospital de Sant Celoni.

Per altra banda, dijous es posava en funcionament l'Hotel B&B de Les Franqueses 

del Vallès, que serà gestionat per l'Hospital General de Granollers. Aquest equi-

pament atendrà els pacients amb perfil d'hospitalització a domicili que no puguin 

estar a casa per no complir els criteris socials necessaris.

cas reconeix que des de la direcció 

de l’Hospital s’han desplegat tots els 

recursos i reclama al Servei Català 

de la Salut el drenatge dels malalts 

crítics cap a altres centres. “Si no és 

així, hem d’entendre que el terri-

tori de referència del nostre cen-

tre està en situació d’iniquitat, 

del tot intolerable, respecte d’al-

tres regions sanitàries”, conclou.

Per la seva part, el director de la 

FSM reconeix el "suport continu-

at" del Servei d’Emergències Mèdi-

ques (SEM) i dels altres dispositius 

d’UCI del Servei Català de la Salut. 

"S'està donant resposta. A vega-

des no tan ràpid com voldríem i 

això genera neguit en el col·lectiu 

professional però sabem que són 

moments difícils per a tothom", 

diu Duran.

Sobre aquesta qüestió, la con-

sellera de Salut, Alba Vergés, en la 

compareixença de dijous assegura-

va que ja s'havia posat en contacte 

amb el centre molletà perquè "pu-

guin haver les derivacions neces-

sàries per a aquells pacients que 

així ho requereixin", deia.

Superats per la realitat
Tot i que la FSM va definir ja fa set-

manes un pla de contingència per 

respondre a la pandèmia, Duran 

admet que "la situació va sobre-

passar els càlculs inicials". Així 

la FSM va respondre i va passar de 

tenir 180 llits oberts entre l’hospi-

tal d’aguts i l’hospital sociosanita-

ri als 280 llits actuals, dels quals el 

80% estan ocupats per persones 

amb Covid-19. Un creixement de 

la capacitat en llits material i far-

màcia d'un 53%, segons estima la 

direcció. 

Les baixes entre el personal tam-

bé han fet tensar la corda. Per això 

la setmana passada es feia una crida 

per fer una cerca de personal. "Hem 

tingut una resposta extraordi-

nària. Han vingut estudiants de 

totes les professions, volunta-

ris, tothom s’hi ha bolcat, i a dia 

d’avui són mans imprescindibles 

i absolutament necessàries", 

apunta Duran.

Pel que fa al material de protec-

ció, Duran assegura que tots els 

professionals en tenen però "tam-

bé se n’estan gastant molts i no 

sempre l’arribada d’EPIs és tan 

ràpida com voldríem", lamenta 

Duran, qui agraeix totes les ini-

ciatives personals, d’empreses, 

voluntaris, entitats i associacions 

que "s’han desviscut" per fer-los 

arribar materials.  laura ortiz
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L'Hospital ha posat en marxa un 
projecte de suport emocional a 
malalts, famílies i professionals 
de la salut durant la crisi sani-
tària del coronavirus. El servei 
permet que en casos en els quals 
el pacient es troba en una situa-
ció de molta gravetat pugui rebre 
la visita d'un familiar per poder 
acomiadar-se."Quan el familiar 
arriba l’acollim, li expliquem la 
situació, l’intentem asserenar 

perquè està sent molt dur per a 
tots i a la sortida l’esperem per 
rebre’l i acollir-lo després del 
què ha viscut", explica Sara Pons, 
responsable d’Atenció Espiritual 
de la Fundació Sanitària Mollet.

El projecte, que han posat en 
marxa els professionals d'Atenció 
Espiritual conjuntament amb Sa-
lut Mental de la Fundació Sanitària 
Mollet, també ofereix un servei de 
suport telefònic a les altres perso-

nes ingressades a l'hospital afecta-
des de Covid-19, i que, per motius 
de seguretat, es troben aïllades 
sense cap altre contacte que la del 
metge o professional de la salut 
que l'atén. Aquesta mateixa per-
sona que truca al pacient també 
s'encarrega de trucar les famílies 
per mantenir així, el fil de contacte 
entre el pacient i els seus familiars.

El projecte també ofereix un ser-
vei de suport emocional als pro-

fessionals de la salut que treballen 
al centre: "És una situació molt 
complexa que genera moltes 
emocions d’impotència de no 
poder treballar amb l’excel·lèn-
cia i amb la humanitat amb la 
qual ens agradaria", explica Pons 
tot alertant que "la sobrecàrrega 
és important, estem donant tots 
el màxim del màxim, però això 
inevitablement provoca pati-
ment als professionals". 

EL PROJECTE DE SUPORT EMOCIONAL ESTÀ IMPULSAT PELS PROFESSIONALS D'ATENCIÓ ESPIRITUAL I DE SALUT MENTAL DE LA FSM

NETEJA INTENSIVA  Membres de l'UME a l'entorn de la residència Santa Rosa

aj.mollet

L'exèrcit fa tasques 
de desinfecció al carrer
Diverses unitats de l'exèrcit van 
realitzar tasques de desinfecció a 
Mollet dimecres al matí. La setma-
na passada, l'Ajuntament de Mo-
llet feia la petició a la delegada del 
govern de l'Estat perquè la Unitat 
Militar d'Emergències pogués fer 
aquests treballs, que han consistit 
en netejar l'entorn de l’Hospital, de 
les tres residències de gent gran i de 
l’Hospital Sociosanitari, així com als 

carrers i mobiliari urbà propers a 
aquests equipaments.

L’Ajuntament desinfecta llocs 
sensibles des de fa dies com l’entorn 
dels Centres d’Atenció Primària, el 
Mercat Municipal o l’Hospital, però 
considera que “el suport de la UME 
ens pot permetre arribar a més 
zones de la ciutat per evitar la 
propagació del Covid-19 i prote-
gir tota la nostra població”.  

VIA PÚBLICA   A L'ENTORN DE L'HOSPITAL I LES RESIDÈNCIES

CRISI DEL COVID-19

L'Hospital facilita el comiat dels pacients 
molt greus de Covid-19 amb un familiar

Mútua Granollers 
atén els parts 
previstos a 
l'Hospital molletà
MOLLET. La Mútua Granollers atén 
des de dilluns l’atenció al part i les 
urgències d’Obstetrícia de l’Hos-
pital de Mollet, que manté les ur-
gències de pediatria i ginecologia. 
Segons ha informat la Fundació 
Sanitària Mollet, en cas de part 
imminent, s’atendrà a l’hospital i 
es traslladarà a la Mútua de Gra-
nollers quan la situació clínica de 
la mare i el nadó ho permeti. La 
Mútua està situada a la plaça de 
Pau Casals, s/n de Granollers, amb 
el telèfon 93 860 01 56.
D'altra banda, l’equip d’Atenció a 
la Salut Sexual i Reproductiva (AS-
SIR) de Mollet s’ha traslladat de 
les instal·lacions del centre annex 
a l’Hospital de Mollet fins al carrer 
Sant Llorenç, 42, just davant de 
l’entrada de la Fundació Sanitària 
Mollet (FSM).

Aquest canvi d’instal·lacions es 
porta a terme per convertir l’es-
pai annex a l'Hospital, on fins ara 
estava l’ASSIR, en una zona per a 
assistència d’urgències davant la 
reorganització a la qual s’han vist 
obligats els centres sanitaris del 
territori.

L’equip de l’ASSIR Mollet atén 
presencialment en aquest nou es-
pai de 8.30 h a 14 h en dues con-
sultes: una es destina a l’activitat 
ecogràfica obstètrica; i l’altra, a 
consultes d’urgències de gineco-
logia i de mama, urgències obstè-
triques, contracepció d’urgència, 
informació i tractament de l’avor-
tament així com d’infeccions de 
transmissió sexual. Com sempre, 
es recomana programar les visites 
prèviament (i per resoldre qual-
sevol dubte o problema també es 
pot trucar a Salut en línia als telè-
fons 93 728 44 44 i 93 462 86 00).

A la tarda i fins a les 20 h es 
realitza atenció telefònica i tele-
màtica per desprogramar visites 
preventives i de cribratges, així 
com per informar de controls que 
es poden posposar. Per correu (a 
través de l’eina digital La Meva 
Salut) també es poden resoldre 
consultes com sol·licitud de pro-
ves, prescripcions i informació de 
consells per embarassades.

Així doncs, l’equip de professi-
onals de l’ASSIR Mollet continua 
amb la seva activitat assistencial i 
administrativa de la següent mane-
ra: les llevadores amb visites als di-
ferents centres d’atenció primària 
corresponents al servei, i les obs-
tetraginecòlogues, juntament amb 
professionals d’infermeria i d’aten-
ció a la ciutadania, faran l’atenció 
en aquesta nova ubicació.  

SALUT  FINS AL DIA 29 DE MARÇ ES VAN REALITZAR 464 PROVES PCR ALS MUNICIPIS BAIXVALLESANS, DE LES QUALS 392 VAN DONAR POSITIU

El 54% de les proves de coronavirus fetes 
a pacients del Baix Vallès han donat positiu
Fins al 29 de març, s'havien realitzat a 
les poblacions del Baix Vallès 854 pro-
ves diagnòstiques PCR, d'entre les quals 
464 (54%) havien donat positiu en co-
ronavirus i 392 (46%) n'havien donat 
negatives. El nombre de PCR realitzades 
ha anat en creixement al llarg dels dies. 
La jornada en què es van tenir més resul-
tats va ser el 24 de març, quan es va tenir 
el resultat de 92 de les proves a possi-
bles casos baixvallesans. D'aquestes, 62 
van ser positives i 30 negatives.

Entre els municipis baixvallesans, 
Montornès és el que acumula un percen-
tatge més alt de positius en coronavirus, 
amb un 65%. De les 120 proves PCR re-
alitzades, 79 han donat positiu i 41 han 
donat negatiu. Li segueix Parets, amb un 
59%: 85 positius i 58 negatius. Mollet és 
el tercer i darrer municipi del Baix Va-
llès que, segons les dades publicades pel 
Departament de Salut de la Generalitat 
d'entre el 10 de març i el 29 març, havia 
acumulat més positius en les proves PCR 

de detecció de coronavirus (212, 54%), 
que negatius (179, 46%).

Per ordre de major a menor, pel que fa a 
les deteccions de coronavirus, Montmeló re-
gistrava un 48% (18 positius i 21 negatius); 
un 44% a la Llagosta (32 positius i 41 nega-
tius) i Sant Fost (27 positius i 34 negatius); 
i un 39% a Martorelles (10 positius i 16 ne-
gatius). Per últim, només dos veïns de Santa 
Maria de Martorelles s'havien fet la prova, i 
tots dos van donar negatiu.

PCR, Reacció en Cadena de la Polimerasa
La PCR, sigles en anglès de Reacció en Ca-
dena de la Polimerasa, és una prova de di-
agnòstic que permet detectar un fragment 
del material genètic d'un patogen. A la 
pandèmia de coronavirus, com en tantes 
altres crisis de salut pública relacionades 
amb malalties infeccioses, s'està utilitzant 
per determinar si una persona està infec-
tada o no amb coronavirus. A aquesta eina 
s'estan sumant en els últims dies els tests 
de diagnòstic ràpid, més senzills i ràpids. 

MOLLET
Positiu: 212 (54%)
Negatiu: 179 (46%)

PARETS
Positiu: 85 (59%)

Negatiu: 58 (41%)

MONTORNÈS
Positiu: 79 (65%)

Negatiu: 41 (35%)

SANTA MARIA
Positiu: 0 (0%)

Negatiu: 2 (100%)
SANT FOST

Positiu: 27 (44%)
Negatiu: 34 (56%)

LA LLAGOSTA
Positiu: 32 (44%)
Negatiu: 41 (56%)

MARTORELLES
Positiu: 10 (39%)
Negatiu: 16 (61%)

MONTMELÓ
Positiu: 19 (48%)

Negatiu: 21 (52%)

*Dades del 29 de març
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CRISI DEL COVID-19

BAIX VALLÈS. La crisi sanitària ha 

empitjorat, en les últimes setma-

nes, la situació que viuen algunes 

residències baixvallesanes. A la 

manca de material, que ja fa dies 

que els mateixos professionals 

reclamen per continuar amb les 

seves tasques d'atenció i cura a la 

gent gran, s'hi ha afegit la detecció 

de casos de coronavirus, tant en 

usuaris com entre els treballadors, 

i la mort d'alguns residents. 

Un dels casos més greus detec-

tats en els municipis baixvallesans 

és el de Parets. Dilluns l'Ajunta-

ment donava a conèixer que nou 

usuaris de la residència i centre 

de dia Pedra Serrada havien mort 

durant les darreres setmanes per 

coronavirus: sis d'ells de la resi-

dència i tres del centre de dia. 

Des de la Fundació Sanitària de 

Mollet (FSM), qui gestiona la resi-

dència paretana, confirmaven que 

des del passat dimarts 24 de març 

no s'havia detectat cap més con-

tagi. L'FSM també apuntava que 

des de la detecció del primer cas 

de Covid-19, el 12 de març, "s’han 

extremat les mesures de pre-

venció i limitació de contagis 

externs i interns d’acord amb el 

pla de contingència de la matei-

xa Fundació Sanitària, que con-

templa el suport assistencial, 

emocional i d’informació a les 

famílies, i amb tota la normati-

va oficial del Departament de 

Treball, Afers Socials i Família i 

del Departament de Salut". Des 

d'aleshores i fins al 24 de març 

s'han aïllat totes les persones amb 

Covid-19 de la residència pare-

tana. Els difunts per coronavirus 

"tenien entre 75 i 99 anys, amb 

una mitjana de 85, i força co-

morbiditats –problemes crò-

nics de salut– associades", va 

apuntar la FSM.

Aquest no és l'únic cas de detec-

La residència Pedra Serrada suma 
nou usuaris morts per la Covid-19

GENT GRAN  L'INCREMENT DE CASOS POSITIUS DE CORONAVIRUS DEIXA LES RESIDÈNCIES BAIXVALLESANES SOTA MÍNIMS

PEDRA SERRADA 9 àvis i àvies de la residència paretana han mort per Covid-19

arxiu

La crisi sanitària ha agreujat, en les 
últimes setmanes, la situació en algunes 
residències. A la manca de material s'hi 
sumen positius de residents i treballadors

MISSATGE D'ÀNIMS de les treballadores de la residència Benestar de Sant Fost

residència benestar.

El Departament de Treball, Afers Soci-

als i Famílies van començar a distribuir 

aquest diumenge en residències, la 

primera compra que ha aconseguit de 

material de protecció. Es tracta d'una 

primera comanda de 210.000 mascare-

tes FFP2, 100.000 mascaretes quirúrgi-

ques, 200.000 guants d’un sol ús, 32.000 

bates impermeables i 10.000 ulleres de 

protecció per un valor total d'1,69 mili-

ons d’euros. Els kits de protecció els van 

rebre primer els centres amb casos de 

contagi, mentre que la resta ho han fet 

durant aquesta setmana. El departa-

ment ja està gestionant una nova com-

pra amb més material que s'espera que 

arribi en els pròxims dies.

EL GOVERN COMENÇA 
A DISTRIBUIR 
MATERIAL SANITARI A 
LES RESIDÈNCIES

Serveis Socials

362
ANCIANS HAN MORT EN RESIDÈNCIES 
PER A GENT GRAN A CATALUNYA,  
fins aquest dimecres segons la 
Generalitat. Actualment, el país 
compta amb 1.073 residències, tant 
públiques com privades, 317 de les 
quals tenen persones amb psíntomes 
de coronavirus i 158 d'aquests centres 
han confirmat algun cas positiu de 
Covid-19. En total 830 persones han 
estat diagnosticades. Pel què fa al 
nombre de professionals aïllats o amb 
psímptomes la xifra supera els 3.000.

ció de casos positius a les residèn-

cies que gestiona la FSM, a la resi-

dència Santa Rosa de Mollet també  

hi ha sis persones contagiades.

A Mollet, segons fonts munici-

pals, la residència que més ha patit 

les conseqüències de la pandèmia 

és la de Les Masies de Mollet. El 

centre ha registrat nombrosos 

positius entre la seva plantilla tot i 

el pla de confinament dut a terme. 

Per aquest motiu ha hagut de fer 

una crida de selecció de personal 

per cobrir les baixes de professio-

nals del centre, un procés de selec-

ció en el qual també ha col·laborat 

l'Ajuntament de Mollet. Amb tot, 

es desconeix la xifra total de posi-

tius i les mesures aplicades, ja que 

des del centre no han proporcio-

nat aquesta informació.

La residència Immaculada, ubi-

cada també a Mollet, és una de les 

que compta amb una situació més 

estable, tot i les afectacions: "No 

estem treballant al 100%, però 

estem acceptables, tenim po-

ques baixes de personal, si ho 

comparem amb la situació d'al-

tres residències", explica la di-

rectora de la llar d'avis, Rosa Prat.

Amb tot, segons assegura la 

directora "no estem treballant 

com abans. El dia a dia és dife-

rent, els avis estan aïllats a les 

seves plantes i hem canviat els 

equips de treball perquè les 

noies no es belluguin de la zona 

assignada". També tenen restrin-

gida la visita dels familiars des del 

passat 9 de març. Uns canvis que 

afirma, afecten els residents: "Tot 

i que la gran majoria no són 

conscients de la desgràcia que 

hi ha fora, estem notant la seva 

tristesa", diu Prat.

El centre de moment no comp-

ta amb cap positiu confirmat, tot 

i que manté aïllada una àvia per 

possibles símptomes de Covid-19, 

que estaria "evolucionant favo-

rablement" i ha realitzat la prova 

a dues treballadores.

Situació complicada a Sant Fost
Un dels altres municipis amb afec-

tacions importants a les seves 

residències és Sant Fost. Des del 

consistori es feia aquest dijous 

una crida per cercar personal. Se-

gons fonts municipals, un parell de 

llars d'avis serien les que tindrien 

una situació més complicada. Un 

d'aquests centres és la residència 

Benestar: "El personal està em-

malaltint i no ens venen a fer les 

proves. Portem dies treballant 

sense protecció, sort de les do-

nacions dels veïns i de l'Ajunta-

ment", explica la directora, Ana 

Maria Granado que s'ha confinat al 

centre amb tres empleades.

La llar d'avis té dues treballado-

res i les gerents de baixa, dues  més 

amb símptomes i avis amb pro-

blemes respiratoris greus: "Hem 

demanat que els ingressin i ens 

han dit que no, que són massa 

grans", assegura.   anna mir 



dv, 3 abril 2020 7



dv, 3 abril 20208

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
ha posat en marxa la Xarxa Suport 
Covid-19 adreçada a aquells veïns 
que, en aquests moments d’ex-
cepcionalitat, tinguin problemes 
per cobrir les seves necessitats 
bàsiques, com per exemple, anar 
a comprar menjar o medicaments.
La iniciativa s’adreça especial-
ment a la gent gran, sobretot als 
que visquin sols i no tinguin su-
port familiar o pateixin proble-
mes de mobilitat. Es pot accedir a 
aquest servei municipal, a través 

de l’espai “comunicació de ne-
cessitats” al web municipal www.

molletvalles.cat. La ciutadania pot 
comunicar les seves necessitats 
per tres vies diferents: omplint el 
formulari de necessitats; trucant 
al telèfon 626417028 de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h; o enviant un 
correu electrònic a l’adreça: xarxa-
suportcovid@molletvalles.cat

En tots els casos, l’Ajuntament es 
posarà en contacte amb la persona 
interessada per poder conèixer la 
necessitat i valorar de quina manera 

es pot donar resposta a la demanda.
L’Ajuntament també compta amb 

l’espai de voluntariat creat amb 
l’objectiu d’ajudar les persones més 
necessitades i poder donar suport 
a entitats socials com la Creu Roja i 
Càrites, que aquest dilluns compta-
va amb un centenar d'inscrits. Les 
persones interessades en ser vo-
luntàries es poden apuntar a través 
del web municipal. L'Ajuntament hi 
contactarà en funció de les necessi-
tats de cada moment.

En referència a d’altres actua-

cions que també estan en marxa, 
actualment el Servei d’Atenció 
a Domicili està atenent prop de 
200 persones, alhora que l’Ofici-
na d’Atenció Ciutadana, els Ser-
veis Socials Municipals i el Servei 
d’Atenció a la Dona segueixen do-
nant assistència telefònica.

En aquest sentit, l’Ajuntament 
vol agrair a la ciutadania el seu 
compromís i solidaritat per la res-
posta que està donant davant les 
mesures preventives adoptades 
pel consistori molletà.  

SOLIDARITAT   LES INICIATIVES PER PROVEIR DE MATERIAL CENTRES SANITARIS I RESIDÈNCIES DE GENT GRAN CONTINUEN EN MARXA

SERVEIS   L'ESPAI DE VOLUNTARIAT CREAT LA SETMANA PASSADA JA COMPTA AMB MÉS D'UN CENTENAR D'INSCRITS

MASCARETES A PREU FET  Dimarts els CDR ja n'havien fabricat unes 2.000

cdr mollet
MOLLET. Les mostres de solidaritat i 
l'enginy a l'hora d'aportar material 
als centres sanitaris com l'Hospital 
però també als ambulatoris o a les 
residències de gent gran continuen 
ben vives. Moltes són les entitats, 
empreses i col·lectius que cussen 
mascaretes, fabriquen bates i apor-
ten material  de tot tipus. Aquesta 
setmana, l'Ajuntament de Mollet 
s'ha ofert per fer d'intermediari en-
tre els voluntaris que volen ajudar 
i l’empresa Robin Hat, de Rubí, que 
es dedica a confeccionar mascare-
tes i que ha engegat una campanya 
per fabricar mascaretes voluntàri-
ament i repartir-les posteriorment 
als centres sanitaris.

Així, personal tècnic de l’Ajunta-
ment es desplaçarà a aquesta em-
presa, recollirà el material i el distri-
buirà entre les persones que s’han 
ofert com a voluntàries per fer mas-
caretes des de casa. Quan ja estiguin 
acabades, l’Ajuntament les anirà 
portant a Robin Hat, que les repar-
tirà als centres sanitaris, com l’Hos-
pital de Mollet.Per participar com a 
voluntaris en aquesta iniciativa, cal 
apuntar-se al canal Voluntariat Co-
vid-19 que hi ha al web municipal. 

Mascaretes amb filtrina
Fa un parell de setmanes que els 
CDR de Mollet no aturen les mà-
quines de cosir. A diferència d'al-
tres mascaretes més artesanals, 
les seves compten amb una par-
ticularitat, inclouen entre teles 
de cotó filtrina, un material que 
acostuma a fer-se servir com a fil-

CRISI DEL COVID-19

L'Ajuntament de Mollet crea una xarxa 
per ajudar els veïns que ho necessitin

Les màquines de cosir no s'aturen

TRANSPORT

Renfe aplica la 

gratuïtat en els 

serveis de Rodalies 

L'Ajuntament de Martorelles 
s'ha adherit al Manifest dels Ens 
locals davant la Crisi del Corona-
virus de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM), 
l’Associació de Micro-pobles de 
Catalunya i la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya (FMC). Es 
tracta d'un manifest conjunt per 
exposar la posició i les deman-
des del món local català davant 
l’actual moment de dificultat.

INSTITUCIONAL

Martorelles se suma 

al manifest dels ens 

locals per la crisi

Els Mossos d’Esquadra de la Re-
gió Metropolitana Nord van de-
nunciar 147 vehicles el cap de 
setmana per incomplir el decret 
de l’estat d’alarma que insta la 
ciutadania a confinar-se a casa. 
Al Vallès Oriental, els Mossos van 
fer controls a l’entorn del peatge 
de la Roca, al km 128 de l’AP-7. 
En aquest control van denun-
ciar-se 22 conductors –3 diven-
dres, 5 dissabte i 14 diumenge–.

MOBILITAT

Mossos denuncia 

22 conductors al 

peatge de la Roca

Entre el 2 i el 9 d’abril, Renfe 
aplicarà la gratuïtat en els ser-
veis que opera a Rodalies de 
Catalunya tal i com ha marcat 
l’Autoritat del Transport Me-
tropolità (ATM). Per dur-ho a 
terme, els controls d’accessos 
de les estacions s’obriran quan 
el client s’aproximi a ells i no 
serà necessari validar cap títol 
de transport. Aquest sistema 
s’aplica per guanyar agilitat en 
l’entrada i sortida de viatgers.

El govern espanyol ha aprovat un 
paquet de mesures per ajudar els 
llogaters afectats per la crisi deri-
vada del coronavirus que inclou 
la suspensió durant sis mesos 
dels desnonaments a inquilins en 
situació de vulnerabilitat.

HABITATGE

Desnonaments de 

llogaters vulnerables, 

suspesos sis mesos

Respiradors

La botiga molletana de Decathlon ha 

donat totes les mascaretes de bus-

seig Easybreath a l'Hospital de Mo-

llet, perquè es puguin fer servir com 

a respiradors. Uns metges italians van 

descobrir que aquesta màscara –que 

cobreix tota la cara i que permet res-

pirar amb més facilitat quan es prac-

tica esnórquel o immersió lleugera– es 

pot modificar per transformar-la en 

un respirador temporal per a pa-

cients lleus de coronavirus. Un cop es 

va saber l'eficàcia de les màscares de 

busseig Easybreath, l’Ajuntament de 

Mollet va fer gestions amb l'empresa 

Decathlon, que ha donat totes les que 

tenia disponibles a l'Hospital de Mollet 

i que s'ha ofert per aconseguir-ne més 

per si fossin necessàries. 

Per la seva part, l'Ajuntament de 

Sant Fost també va fer una crida per 

recollir-ne entre la població i en va 

aconseguir una trentena en pocs dies.

DECATHLON DONA 
LES MÀSCARES DE 
BUSSEIG A L'HOSPITAL

tre en aparells d'aire condicionat. 
L'objectiu, diuen, és fer-les més 
segures, tot i ser artesanals. Abans 
de confeccionar-les van consultar 
el 112 per conèixer les particula-
ritats de protecció que havia de 
tenir aquest material de segure-
tat. Fins i tot, van confeccionar un 
manual que també van fer arribar 
als professionals d'emergències: 
"Ens van dir que veien les nos-

tres mascaretes de qualitat, 

però que no les podien homo-

logar", explica el Rafa Molina, un 
dels coordinadors del projecte i 
membre del CDR Mollet. Amb tot, 
segueixen un protocol de desin-
fecció del Departament de Salut: 
"Desinfectem les mascaretes 3 

vegades", explica Molina. També 
estan pendents d'una anàlisi de 
qualitat per part de l'Eurecat, el 
Centre Tecnològic de Catalunya.

La iniciativa compta amb una 
trentena de col·laboradors, entre 
els quals hi ha cosidores, talladores 
i un grup reduït format per cinc per-
sones que s'encarrega de la gestió. 
També disposen d'un altre grup de 
cosidores que fabrica mascaretes 
sense filtrina per poder produir-ne 
més quantitat. Fins aquest dimarts, 
ja havien confeccionat gairebé 2.000 
mascaretes i un miler d'aquestes les 
han repartit arreu de Mollet. 

Tiradors de Dental Vallès
Però les mascaretes no són l'únic 
material que s'està proporcionant. 
De fet, l'enginy s'ha aguditzat i 
molts han ideat eines molt útils 
per poder contenir el contagi. És 
el cas de Sergi Barcia, que en els 
laboratoris de la clínica Dental Va-
llès ha creat uns tiradors solidaris 
fabricats amb resina –que es pot 

esterilitzar– i que serveix per evi-
tar el contacte del personal sani-
tari amb les manetes de les portes. 
L'artilugi ja s'està repartint per 
diversos hospitals. "Aquest és el 
nostre granet de sorra", diuen des 
de Dental Vallès.  

L'Ajuntament se suma al projecte de Robin Hat i el CDR fabrica mascaretes més segures
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BAIX VALLÈS. Un total de 1.160 em-

preses catalanes ja han ofert la seva 

tecnologia, material i capacitat de 

producció per fer front a l’emer-

gència sanitària provocada per la 

Covid-19 mitjançant el marketpla-

ce digital creat pel Departament 

d'Empresa i Coneixement de la Ge-

neralitat. D'aquest miler d'empre-

ses, n'hi ha nou de baixvallesanes.

Les empreses poden oferir en la 

pàgina accio.gencat.cat/market-

place-covid19 les seves capacitats 

en els àmbits de les mascaretes 

quirúrgiques i de seguretat, les 

matèries primeres necessàries per 

produir productes sanitaris, pro-

ductes EPI i material sanitari de 

protecció, respiradors, desinfec-

tants, plataformes de teletreball, 

serveis i materials d’impressió 3D.

En aquest mateix web també po-

den accedir les empreses que tin-

guin demandes en aquests àmbits. 

Així, a través d’aquesta iniciativa, 

es poden unir empreses i fabricants 

de diferents punts de la cadena de 

producció per garantir des del sub-

ministrament fins a la fabricació de 

solucions que permetin fer front a 

l’emergència sanitària.

Les nou empreses del Baix Vallès
Les empreses baixvallesanes que 

ja s'han ofert al marketplace ofe-

reixen productes i serveis dife-

rents. D'una banda, DSM (Parets) 

produeix gels hidroalcohòlics.

RS7 Regenerator & Energy 

(Montornès) ofereix kits de de-

tecció ràpida del virus Covid-19; 

i Asian Solutions World Services 

(Martorelles) ofereix productes 

de protecció del coronavirus i dis-

posen de mascaretes, kits de test 

ràpid i maquinària que elimina el 

99,9% dels virus en superfícies.

Lubrizol Advanced Materials 

Spain (Montmeló) produeix una 

matèria primera d’elastòmer, 

que serveix per a la impressió en 

3D. Suinsa (la Llagosta) fabrica 

màquines per a Grifols, que van 

a les farmàcies dels hospitals, i té 

capacitat per industrialitzar des 

de l’inici dispositius funcionals i 

fabricar en sèrie de forma ràpida.

Asorcad Engineering (Parets) 

ofereix suport per a serveis d’es-

canejat en 3D i de reenginyeria; i 

Soler & Palau Research disposa 

d’una màquina d’impressió 3D en 

tecnologia FDM d’Stratasys i ofe-

reix servei d’impressió de peces 

que puguin ser d’utilitat als serveis 

mèdics, com vàlvules, accessoris o 

components de respiradors.

Per últim, DAEVI (Montornès) fa-

brica làmines de polietilè amb cinta 

adhesiva que s'utilitza en la protec-

ció de superfícies durant els mante-

niments i treballs de pintura; i Meca-

nitzats Alcarria (Montornès) ofereix 

mecanització de peces amb centres 

de mecanitzats i torns CNC.  

ECONOMIA  JA HI HA MÉS D'UN MILER D'EMPRESES CATALANES INSCRITES AL MARKETPLACE CREAT PER LA GENERALITAT

Nou empreses baixvallesanes 
treballen per fer front a la pandèmia

MOLLET.  La comissió tècnica 

d'Emergències de la Covid-19 ha 

decidit prorrogar fins a nou avís 

l’anul·lació del Mercat Setmanal 

dels dimarts i anul·lar totes les ac-

tivitats previstes a la via pública o 

als equipaments durant tot el mes 

d’abril. Pel que fa a les previsions 

de més enllà, l’Ajuntament segueix 

en contacte permanent amb les 

entitats de la ciutat per valorar què 

es farà amb les activitats previstes 

al maig.

Empresa molletana

L'empresa tecnològica molletana Id-

neo, amb seu al polígon de Can Maga-

rola, és una de les firmes que ha par-

ticipat en el projecte de producció de 

respiradors que s'està desenvolupant 

a la planta de Seat de Martorell. Idneo 

ha col·laborat en aquest projecte que 

ha convertit la línia de fabricació del 

Seat León a la planta de Martorell en 

una de respiradors sanitaris assistits 

gràcies a l'adaptació del motor dels 

neteja parabrises. Cada respirador 

compta amb més de 80 components 

electrònics i mecànics i passa per un 

exhaustiu control de qualitat amb es-

terilització de llum ultraviolada.

IDNEO COL·LABORA 
EN LA FABRICACIÓ
DE RESPIRADORS

El mercat ambulant 
de Mollet, tancat 
durant tot l'abril

El Consell Comarcal ha elaborat al 

seu web un mapa amb la localització 

dels productors del cens de la Xarxa 

de Productes de la Terra del Vallès 

Oriental. L’objectiu és que la ciuta-

dania que està tancada a casa tingui 

l’oportunitat de rebre els productes 

artesans elaborats pels productors 

de la Xarxa Productes de la Terra. 

I, alhora, ajudar els productors lo-

cals per la situació creada per la Co-

vid-19, publicitant i facilitant el seu 

contacte per fer comandes.

La venda directa 
dels productors 
locals, en un mapa

Mollet permet fraccionar 
el rebut de l'aigua

La Cambra fa una 
crida a demanar 
l'ajornament 
d'impostos

MOLLET.  Els veïns, les pimes i el 

personal autònom podrà frac-

cionar en sis mesos el rebut de 

l’aigua sense interessos. Aques-

ta és una nova mesura presa per 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès 

per fer front als efectes de la crisi 

del Covid-19. A més, en aquest re-

but s'aplicarà el 50% de rebaixa 

del cànon de l'aigua aprovat per 

l'Agència Catalana de l'Aigua, que 

es veurà reflectit en la factura dels 

mesos d'abril i maig, se sol·liciti o 

no el fraccionament.

El consistori molletà continuarà 

bonificant el 95% del rebut de l’ai-

gua a totes les famílies que es tro-

ben en situació de vulnerabilitat. 

Per demanar el fraccionament, cal 

que els veïns facin una sol·licitud a 

través de la seu electrònica, oberta 

les 24 hores del dia.  

MOLLET.  La Cambra de Comerç de 

Barcelona ha fet una crida a petites 

i mitjanes empreses i autònoms 

perquè demanin un ajornament 

dels impostos i utilitzin "una de 

les poques eines" aprovades pel 

govern espanyol per garantir una 

certa liquiditat els pròxims mesos, 

i que afectarà les declaracions del 

primer trimestre i les mensuals de 

febrer, març i abril.

En concret, la mesura estableix 

la concessió d'un ajornament de 

sis mesos del pagament del deu-

te tributari de les declaracions o 

liquidacions presentades entre el 

13 de març i el 30 de maig, així com 

un endarreriment dels deutes in-

feriors als 30.000 euros. Cal que el 

deutor tingués un volum d'opera-

cions inferior als sis milions d'eu-

ros el 2019.

La mesura també és aplicable a 

les obligacions tributàries de les 

pimes i autònoms obligats a rea-

litzar ingressos a compte, així com 

les derivades dels tributs que s'ha-

gin de repercutir legalment. Per 

últim, també cobreix les correspo-

nents obligacions tributàries re-

ferents al pagament fraccionat de 

l'impost de societats. La Cambra 

disposa al seu web d'un apartat de 

consultes sobre el Covid-19 que 

pot ser d'utilitat per resoldre els 

dubtes actuals dels autònoms i les 

petites i mitjanes empreses.

D'altra banda, la Cambra també 

organitza aquests dies sessions 

formatives digitals per donar su-

port al teixit empresarial i fomen-

tar la transformació digital i el co-

neixement de temes que poden ser 

d'interès, com les últimes mesures 

laborals aprovades.  

TRIBUTS  HO PODEN FER VEÏNS, PIMES I AUTÒNOMS

PIMES I AUTÒNOMS
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PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PIMEC denuncia la "confusió"

pel confinament total

EL PRESIDENT COMARCAL OPINA QUE CALEN AJUDES DIRECTES A LES EMPRESES

La patronal PIMEC al Vallès Oriental ha de-

nunciat l'estat de "confusió i alerta" que va 

generar l'anunci del govern de Madrid del 

decret que regula el confinament total. El 

BOE no va publicar fins diumenge a última 

hora el decret sobre el confinament total que 

començava dilluns, on es detallaven aquells 

sectors que s'han de mantenir en marxa en 

aquesta nova fase de mesures contra l'ex-

pansió del coronavirus. Per al president de 

PIMEC al Vallès Oriental, Daniel Boil, l'anun-

ci "ha generat una tremenda confusió 

entre les empreses des de diumenge per-

què no se sabia del cert qui podia anar a 

treballar i qui no", assegura Boil, que opina 

que la mesura, que inclou el permís retribuït 

recuperable, ha estat "improvisada".

El representant de la PIMEC està d'acord 

que el confinament total "és necessari", 

però considera que s'hauria d'acompanyar 

amb un paquet de mesures econòmiques de 

suport a les empreses. "El permís retribuït 

l'hauran de sufragar aquest mes d'abril 

les empreses sense cap tipus d'ajuda 

directa. Això significa traslladar tota la 

responsabilitat als empresaris", assegu-

ra Boil, qui demana "grans consensos" en 

aquesta qüestió.

Boil agraeix la iniciativa de més d'una dot-

zena d'ajuntaments de la comarca que han 

reduït o ajornat el pagament d'impostos i 

taxes d'empreses locals i anima els consis-

toris a prendre mesures de suport al teixit 

econòmic local. Tanmateix, PIMEC continua 

reclamant a l'Estat diverses mesures com 

l'ajornament en la presentació d'impostos; 

l'exoneració de la quota d'autònoms; o la de-

volució de l'IVA a retornar de finals del 2019.

CCOO vol  flexibilitzar el permís retribuït
Per la seva banda, des de CCOO valoren 

positivament el confinament total. "Qual-

sevol acció que serveixi per reduïr la 

pandèmia i alhora intentar escurçar el 

període de confinament l'hem de valo-

rar positivament", diu Gonzalo Plata, se-

cretari general del sindicat a la comarca.

Pel que fa al permís retribuït per als treba-

lladors, Plata destaca que "no ha d'anar en 

contra d'altres drets com els de vacances 

o dies propis" i hi afegeix: "Nosaltres es-

tem per la flexibilitat a les fórmules, però 

és evident que la devolució progressiva al 

llarg de cada dia, o fer-ho servir per a les 

puntes de feina que pot haver-hi a poste-

rior del confinament,  són les maneres 

més adequades. A més, hi ha prou temps 

per fer-ho fins al 31 de desembre". 
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El passat 23 de març

Carme Colom Ventura
ens va deixar cristianament als seus 98 anys 
a casa i de mort natural. Però tot el seu amor, 
les converses, la companyonia que ens fèiem 

i la seva bondat es queda amb nosaltres per sempre. 

T’estimem molt iaiona, i ja et trobem a faltar, però 
també sabem que amb l’avi Florenci estaràs molt bé.

Joan Escura Amate
Va morir dijous 26 de març

La Colla dels Torrats ha perdut un dels seus socis més antics i estimats. 
Bona persona i un torrat de cor. Gràcies Joan per la teva gran col·laboració 
i dedicació a la colla. Et trobarem a faltar pels carrers i et tindrem present 

a la Festa Major. Que la terra et sigui lleu.

BENESTAR  L'AJUNTAMENT AJORNA L'IBI I LA TAXA DE RESIDUS

Serveis Socials de 

Sant Fost distribueix 

215 àpats setmanals
SANT FOST. Durant l'estat d'alarma 

el consistori ha impulsat diverses 

mesures, amb la intenció d'ajudar 

famílies i persones vulnerables 

del municipi. Entre elles desta-

quen les accions dutes a terme per 

Serveis Socials, com els 215 àpats 

setmanals repartits a domicili en 

col·laboració amb Càritas, les 180 

trucades setmanals per atendre 

famílies i gent gran i els 72 casos 

atesos del Servei d’Atenció Domi-

ciliària de Serveis Socials. Unes ac-

cions que s'han dut a terme sense 

tenir el personal necessari: "Des 

de l'Ajuntament estem fent un 

esforç per garantir el servei al 

veïnat. Tenim un extra de volum 

de feina", afirma el regidor de Ser-

veis Socials, Alberto Bastida. I és que des de finals de febrer 
en aquesta àrea compten amb la 

baixa de dos treballadors contrac-

tats pel Consell Comarcal. Per tal 

de millorar la situació, el consisto-

ri va aprovar un decret per incor-

porar un nou treballador social a 

l'equip aquest mateix dimecres.

Amb tot, una de les preocupaci-

ons del regidor és la xifra de gent 

gran que viu al municipi. I és que 

sense comptar les residències, a 

Sant Fost hi ha unes 1.700 perso-

nes majors de 70 anys, un col·lectiu 

de risc en aquesta pandèmia. "Si 

després de tot, com és possible 

que succeeixi hi ha una recessió 

econòmica, això es veurà reflec-

tit al volum de treball de serveis 

socials", alerta Bastida.

Ajornament d'impostos
A banda d'aquestes mesures soci-

als, l'Ajuntament ha decidit ajornar 

el cobrament de l'Impost de Ve-hicles de Tracció Mecànica fins al 
juny. També prorroga la primera 

fracció de l'IBI i de la taxa de resi-dus fins al juliol, uns impostos que 
habitualment es cobren al maig. 

Mollet en Comú 

reclama al govern 

local un pla de xoc 

econòmic urgent

MOLLET. Mollet en Comú ha presen-

tat al govern local un segon paquet 

de propostes per aplicar durant 

la crisi sanitària actual, en el qual 

reclamen un pla de xoc econòmic 

urgent almenys fins al mes de juny. 

Els comuns són conscients que 

el pla "ha de tenir els recursos 

necessaris i, per tant, ha d’estar 

quantificat i sufragat mitjançant 

una modificació pressupostària, 

així com amb recursos d’altres 

administracions". 

Entre les propostes, demanen la 

creació d'un fons de contingència 

per fer front als ajuts que s'estan 

adoptant per atendre les necessi-

tats bàsiques de les persones més 

afectades. Una altra proposta és 

destinar el superàvit pressuposta-

ri del 2019 a finançar despeses de 

serveis socials. També volen des-

tinar una partida per garantir els 

llocs de treball de tot el personal 

de les empreses adjudicatàries. 

GRUPS MUNICIPALS

MOLLET.  L'Ajuntament, seguint les 

directrius de l'Autoritat del Trans-

port Metropolità(ATM) de l'àrea de 

Barcelona i de la Generalitat, com a 

administració adherida a  l’Asso-

ciació de Municipis per la Mobili-

tat i el Transport Urbà, AMTU, han 

acordat la suspensió temporal de 

les tarifes del Sistema Tarifari Inte-

grat de Transport Urbà al municipi. 

Així doncs, des de dijous 2 d'abril, i 

fins al pròxim 9 d'abril, el bus urbà 

serà gratuït. A més, el consistori 

molletà ha decidit reduir de dos 

a un els busos per servei, degut a 

la devallada del 95% d'usuaris. La 

devallada també s'ha fet notar de 

forma notable en el trànsit al nucli 

urbà, segons fonts municipals. Un 

descens que també s'observa amb 

el nombre de taxis. Només operen 

9 de les 23 llicències. 

El bus urbà a Mollet serà 

gratuït del 2 al 9 d'abril

TRANSPORT EL NOMBRE D'USUARIS HA CAIGUT UN 95%

SUPRAMUNICIPAL

La Diputació 

reparteix kits de 

detecció ràpida 

Un camió amb 8.000 litres de 

desinfectant va ruixar diven-

dres els carrers de Martorelles 

per combatre possibles focus 

d'infecció del coronavirus. 

Aquestes tasques se sumen a les 

de la neteja diària que fa el con-

sistori, les quals va intensificar 

el passat 13 de març.

VÍA PÚBLICA

Martorelles 

intensifica la 

neteja als carrers

La Diputació de Barcelona va 

iniciar dimecres el repartiment 

d’una primera remesa de kits de 

detecció ràpida de la Covid-19. 

Els tests es van distribuir als 

ajuntaments de la demarcació 

per a la gestió i prevenció de ris-

cos en els col·lectius de treba-

lladors dels serveis essencials. 

MOLLET DEL VALLÈS

24/03 Juan Navarro Pérez                             90 anys 

25/03 Maria Pedragosa Aliguer                 93 anys

25/03 Eleuterio Castillo Millán                    85 anys

25/03 Estebana Valiente Caja                     98 anys

25/03 Estrella Ojeda Ojeda                          83 anys

25/03 Dolores Martínez Cegarra               81 anys

26/03 Matilde Corominas Font                   93 anys

26/03 Juan Mora Soler                                    91 anys

26/03 Rafaela Morer Gironella                   92 anys

27/03 Maria Pilar Cidraque Navarro        54 anys 

27/03 Arcadi Viñas Quixalos                        85 anys

27/03 Lucas Nieto Moreno                           83 anys

PARETS DEL VALLÈS

25/03 Lucia Mas Farres                                   99 anys

27/03 Joaquina Tinto Angelet                       88 anys

29/03 Victoria Julia Bagan Santamaria    91 anys

29/03 Francisco Duran Romero                  89 anys

SANT FOST

28/03 Teresa Martínez García 91 anys

MARTORELLES

26/03 Carmen Costa Oliveras  84 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Divendres, 3 d'abril de 2020 
Programació infantil (9 h, 16 h i 18 h), Calaix 
de sastre (10 h), Fem un musical (10.30 h), Al 
Dia Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20. 
30 h)

Dissabte, 4 d'abril de 2020 
Programació infantil (10 h i 15 h), Resum infor-
matiu de la setmana (13.30 h)

Diumenge, 5 d'abril de 2020 
Programació infantil (10 h i 15 h)

Dilluns, 6 d'abril de 2020 
Programació infantil (9 h, 16 h i 18 h), Calaix 
de sastre (10 h), Fem un musical (10.30 h), Al 
Dia Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20. 
30 h)

Dimarts, 7 d'abril de 2020 
Programació infantil (9 h, 16 h i 18 h), Calaix 
de sastre (10 h), Fem un musical (10.30 h), Al 
Dia Vallès Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20. 
30 h)

Dimecres, 8 d'abril de 2020 
Programació infantil (9 h, 16 h i 18 h), Calaix 
de sastre (10 h), Fem un musical (10.30 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

Dijous, 26 de març

La cooperativa Som* acompanya en el sentiment els familiars, 

amics i amigues de Joan Escura Amate per la seva pèrdua.

Descansi en pau. 

Joan Escura Amate
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GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h
i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

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

SUPRAMUNICIPAL

El Govern destinarà 
61 MEUR als ens 
locals per reforçar 
la liquiditat 
El Govern destinarà 61 milions 
d'euros a les administracions lo-
cals per "reforçar" la liquiditat 
pressupostària. La portaveu del 
Govern, Meritxell Budó, va asse-
gurar dissabte que aquests recur-
sos permetran afrontar amb "més 

tranquil·litat" les despeses deri-
vades de les mesures per fer front 
a la crisi del coronavirus.

L'import correspon a l'avan-
çament de la meitat del Fons de 
Cooperació Local de Catalunya. 
El Govern espera que les transfe-
rències estiguin fetes a l'abril, de 
manera que les administracions 
puguin disposar d'una injecció de 
liquiditat per aquestes dates. En 
concret, els Ajuntaments de Ca-
talunya rebran 43 milions d'eu-
ros, els Consells Comarcals, 18 
milions, i les Entitats Municipals 
Descentralitzades (EMD), prop de 
180.000 euros.

Ajuts provincials
Per la seva banda, la Diputació de 
Barcelona ha aprovat una nova 
línia d'ajuts econòmics destina-
da als ajuntaments, per fer front 
a despeses extraordinàries per 
atendre emergències relacionades 
amb la pandèmia de la Covid-19. 

Algunes de les accions suscep-
tibles de finançament són les oca-
sionades per ampliar el nombre 
d’hores del Servei d’Atenció Domi-
ciliària (SAD) a les persones grans 
en situació de vulnerabilitat que ja 
són usuàries del servei.

D’altra banda, el suport als 
ajuntaments també és extensible 
a l’hora d’atendre a totes les per-
sones grans o amb discapacitat 
usuàries de centres de dia, per co-
brir l'actual situació de tancament 
d’aquests centres, per tal que pu-
guin utilitzar el SAD o se’ls pugui 
oferir un servei d’àpats a domicili.

Finalment, en aquest paquet de 
mesures també es promouran els 
ajuts econòmics a famílies amb 
infants, l’oferta de places residen-
cials a les persones sense llar en 
equipaments temporals d’urgèn-
cia, i es farà front a aquelles des-
peses ocasionades per la situació 
d'emergència dels serveis d’infor-
mació i atenció a les dones en ca-
sos de violència masclista.

Aquesta nova línia de suport 
als ajuntaments es canalitza mit-
jançant l’ampliació del Programa 
d’ajuts a emergències municipals, 
aprovat el mes de gener, que ja va 
fer front a les situacions provoca-
des pel temporal Glòria.  

Les xarxes socials, l'aparador 
dels pastissers per vendre 
mones tot i el confinament

BAIX VALLÈS. Ara que s'acosta la 
mona les pastisseries se les em-
pesquen totes perquè aquest any 
de confinament no es perdi la tra-
dició. Les xarxes socials comencen 
a promocionar les primeres cam-
panyes perquè els clients facin els 
seus encàrrecs i els rebin a domicili.   
Un exemple és la pastisseria Viña-
llonga de Montornès, que ja ha 
començat a rebre les  primeres co-
mandes per Instagram i espera se-
guir tenint-ne més durant aquests 
dies: "Tenim l'esperança que 

vendrem el mateix que l'any pas-

sat. Per un fillol ho dónes tot", diu 
la propietària, Marga Viñallonga. 
I és que segons explica Viñallon-
ga, la crisi del coronavirus ha 

agafat el gremi de pastissers en 
plena producció: "A l'obrador ja 

tenim 116 figures muntades, 

llestes per ser entregades i 800 

més que estan en procés", diu 
Viñallonga que està en procés de 
llançament d'una botiga en línia. 
Per les pastisseries la campanya 
de la mona comença un mes abans 
de la celebració, amb la producció 
de les figures de xocolata, i és una 
de les més importants de l'any pel 
gremi quant a facturació. Així ho 
explica la Sara Bensabat, de la boti-
ga de pastissos Pastisara de Mollet: 
"Aquesta situació repercutirà 

molt en la nostra facturació. Ens 

han cancel·lat molts encàrrecs". 
Els pocs que els queden els repar-

tiran els pròxims dies a la botiga, 
però donaran hores de recollida als 
cients perquè no hagin de fer cua. 
Fins i tot han habilitat perquè es pu-
gui pagar a través de transferència.

Mones fins al 2 de juny
Una altra de les novetats respecte a 
campanyes anteriors, és que la ven-
da de mones s'allargui fins al 2 juny, 
coincidint amb la segona Pasqua. 
Una proposta del gremi de pastis-
sers que podria solucionar, si s'ai-
xeca el confinament, la davallada 
de vendes prevista. Aquesta no és 
l'única proposta del gremi, el qual 
ha engegat la campanya #capnen-
sensemona per repartir a domicili 
les mones.   anna mir

TRADICIONS EL GREMI DE PASTISSERS PROPOSA ALLARGAR LA CAMPANYA FINS LA SEGONA PASQUA

EN LÍNIA  Instagram i Facebook són les xarxes més utilitzades pels pastissers per promocionar les seves mones a la xarxa

pastisseria viñallonga

Herrero, nova 
regidora d'Hisenda

Sant Fost sanciona
13 persones per 
abocar al carrer les
escombraries

Una avaria deixa 
Martorelles sense 
aigua durant hores  

PARETS. Carme Herrero exerceix 
des de dimecres com a nova re-
gidora d'Economia i Hisenda, 
Foment de l'Ocupació, Promoció 
Econòmica, Empresa i Emprene-
doria, Recursos Humans i For-
mació, i Atenció a la Ciutadania 
de l'Ajuntament de Parets. Herrero 
que s'incorpora com a regidora a 
dedicació completa, substitueix a 
Enrique Villegas, qui va renunciar 
al càrrec  el passat mes de febrer.

SANT FOST. L'Ajuntament ha san-
cionat 13 persones per abocar les 
escombraries a la via pública. Da-
vant d'aquesta situació i per evi-
tar que els operaris que recullen 
la brossa s'exposin menys a un 
contagi per coronavirus, a més de 
mantenir els carrers nets, el con-
sistori demana als ciutadans que 
utilitzin els contenidors.

També recomana llençar les 
deixalles en uns horaris concrets. 
En el cas dels envasos de plàstic 
els dilluns o els dijous, que és quan 
es recullen, i el paper els dimarts 
o els dissabtes, que també són els 
dies quan se’n fa la recollida.

Precisament, la setmana passa-
da  va començar la neteja setma-
nal dels exteriors i els entorns de 
tots els contenidors de Sant Fost, una tasca que fins ara es feia una 
vegada cada tres mesos.

MARTORELLES. La xarxa municipal 
de subministrament de l'aigua 
de Martorelles va patir aquest 
dimecres una incidència que va 
provocar el tall del servei des de 
l'avinguda Piera amb el carrer Co-
merç en avall. L'avaria es va pro-
duir passades les 9 h i la reparació es va allargar fins a les  22 h. Per 
tal de donar un mínim de submi-
nistrament als afectats, el Servei 
Municipal d'Aigua va fer una con-
nexió provisional. Sorea es va en-
carregar de la reparació.

RESIDUS

GOVERN MUNICIPAL

SUBMINISTRAMENTS
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OPINIÓ

En aquesta tercera setmana de confinament, les xifres d'infectats, ingressats i 
morts per la Covid-19 cauen com una llosa, que cada dia es fa més pesant. Per 
sort, les dades de persones donades d'alta i que aconsegueixen ensortir-se'n 
són un bri d'esperança que ajuden a passar aquests moments. Al Baix Vallès, la 
pandèmia està sent especialment virulenta si es tenen en compte les dades de 
Salut, que determinen la incidència de la malaltia cada 100.000 habitants. I la 
situació s'agreuja si els recursos sanitaris que tenim al territori no són suficients. 
Després d'unes primeres setmanes en què tot semblava sota control gràcies 
al pla de contingència dut a terme per l'Hospital de Mollet, aquest dimecres, els 
professionals del centre han fet saltar l'alarma. L'Hospital de Mollet, amb només 
10 llits de semicrítics, no pot fer front a la complexitat de la pandèmia. Els sanitaris 
denuncien que no hi ha derivació d'aquests pacients més greus a hospitals 
terciaris, on se'ls podria atendre amb més garanties, un fet que acumula casos 
crítics i decisions deontològiques també crítiques. És innegable el treball ingent 
que s'està fent des de tots els estaments però caldria que el Departament de Salut, 
com a institució competent, donés solucions eficients que donin resposta a tots 
els territoris en funció de les seves necessitats. I és urgent.

RECURSOS EN TEMPS DE PANDÈMIA

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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óc dona, no hi ha dubte, i em sento 
molt bé dins de la meva pell", mol-
tes de nosaltres ho afirmaríem 
sense pensar-ho dues vegades.

Però a què ve aquest començament de 
pàgina? Doncs al cas que moltes dones sa-
bem que ho som, però cap a on ens porta ser 
d'un gènere determinat ja no ho tenim tan 
clar. Vull dir, assumir ser persona i respon-
sabilitzar-te de tu mateixa com a tal persona 
totalment, sense culpar ningú si les coses et 
surten malament.

Hi ha una cosa molt important que la dona 
encara no vol assumir o no sap assumir, o no 
vol acceptar com a responsabilitat perquè 
això implica compromís constant i un esforç 
sense demora, que és construir un món des 
del sentiment i la mirada de dona, amb una 
altra sensibilitat, amb un altre seny sense 
imitar comportaments establerts perquè 
molts ja no serveixen.

Com a dones, hem de reclamar el dret de 
realitzar-nos en tots els camps, familiars i so-
cials, com a éssers humans que som. Parlant 
de drets, crec que avui, entrant ja en pocs 
dies a l'any 2000, encara no s'ha aconse-
guit un dels drets més importants, com és el 
d'igual treball, mateix salari.

Ser dona l'any 2000
Mentre no fem una definició clara i con-

cisa dels camins que volem per aconseguir 
la igualtat i la solidaritat entre gèneres, i es 
treballi cap a un nord concret, serà difícil que 
la societat igualitària passi de ser una sim-
ple utopia a ser la realitat quotidiana en el 
pròxim segle. Un dels punts primordials de 
la igualtat l'obtindrem quan, en separar-nos 
arribat el cas dels nostres marits, no necessi-
tem cobrar la pensió per mantenir-nos a no-
saltres i els nostres fills i filles, perquè tenim 
un sou just i digne.

Nosaltres, les dones, volem viure amb dig-
nitat sense haver de pidolar, aguantar pallis-

ses pel fet de ser dones. Demanem el dret 
a triar lliurement la vida que volem viure i 
amb qui volem viure-la, sense que ens coarti 
un sou discriminatori.

Com a dona, crec que hem de despertar 
les consciències femenines i d'ésser humà 
igualitari, o el que és el mateix, humanitat, 
tolerància, solidaritat, i ajuda mútua entre 
dones, perquè mentre això no passi, totes 
tindrem menys oportunitats.

Volem perdre la por de ser nosaltres ma-
teixes.

Aquest article va ser escrit fa 20 anys

S

ISABEL
PADILLA

Expresidenta d'Ágora i actual 
regidora d’Ara Mollet ERC-MES

ies estranys, incerts, de fines-
tres i balcons, de soledats com-
partides, de viure el dia a dia, de 
no planificar massa res perquè 
el futur no té massa sentit quan 

es viu en la incertesa.
Tot s’ha parat, com si el temps ens donés 

una treva, com si això fos possible, i revisem 
al calendari tot allò que hauríem d’haver fet, 
tot allò que hauríem d’estar fent, tot allò que 
ja no farem; la vida no espera a ningú.

La nostra és una presó voluntària, de 
barrots domèstics i reclusos familiars, de 
costums i excepcionalitats. Casa, mai havia 
sonat tan a llar i família mai s’havia conju-
gat amb tan sentit.  

Acceptem a contracor la condemna, cons-
cients del mal menor, però ens resistim a 
aquest confinament de vida. La nostra és 
una existència que es rebel·la a l’exili, que 
reclama el seu dret, que recorda que això 
també és vida i que no hi ha presó on exis-
teix l’estima.

Rellegirem un poema antic, escoltarem 

D

DIES D'EXILI

Escriptor

SERGI PONS
Pilotada 

endavant

aquella cançó, ballarem una dansa amb 
passió... tot buscant la bellesa, l’ideal que 
ens enlluerna, que ens aferra i ens omple. I 
ho farem aquí, en el nostre niu, o allà, ben 
lluny, dins del nostre cap.

Que quan tornem a partir i ens pregun-
tin pel nostre destí, els hi puguem explicar 
que la travessia que estem fent ve de lluny, 

que el viatge que estem fent no s’ha parat 
mai, que nosaltres estem fets de peripècies 
quotidianes, d’aventures diàries, i no ens 
fan falta grans destinacions per saber que 
portem unes ales gegantines.

Mentrestant esperarem; esperarem el 
record, la memòria i el goig, mentre recor-
dem la mirada d’abans de...segurs que ja 
no ho tornarem a mirar de la mateixa ma-
nera, segurs que tornarem amb més vida.      

El temps no espera a ningú.

Les dones volem viure amb
dignitat, sense haver de pidolar  o

aguantar pallisses només 
pel fet de ser dones

La nostra és una pressó voluntària,
de barrots domèstics i reclusos

familiars, de costums i
excepcionalitats

Bústia

El virus
Crec que amb aquest virus hi haurà un 
abans i un després en la nostra vida diària 
i en la de tot el planeta. Crec també que ens 
pot fer replantejar moltes de les coses ac-
tuals. Es tracta d'una guerra en tota regla, 
encara que amb un altre tipus d'armes, fins 
ara desconegudes per a la gran majoria.

És cert que les armes biològiques i quí-
miques ja s'havien utilitzat abans en al-
guns conflictes i / o zones, però de manera 
molt localitzada. No obstant això, aquesta 
està sent a nivell mundial. Cap país o zona 
s'està escapant de virus, cap!

Està paralitzant tot el planeta com abans 
no s'havia vist. Totes les activitats cultu-
rals i esportives han quedat paralitzades 
de cop, així com restaurants, bars, discote-
ques, etc., etc. També les empreses que no 
cobreixen necessitats bàsiques és possible 
que acabin parant, simplement perquè 
s'han quedat sense demanda o perquè les 
obliguin a parar.

Amb 64   anys, no recordo una situació 
similar o semblant. Sense haver-la viscut, 
potser és equiparable a la segona guerra 
mundial, al menys pel que fa al desastre 
econòmic que s'acosta, encara que espero 

i desitjo que l'impacte sigui molt menor. 
Molt probablement amb molts menys 
morts i això si, sense destrosses materials.
Ningú sap fins quan pot durar, però el 2020 
quedarà marcat amb "lletres vermelles" en 
el calendari de tots nosaltres.

Amb el coronavirus, ja no es parla de 
migrants, de refugiats, de terroristes, de 
"okupes", del clima, d'esports, de res. No fa 
distincions de cap tipus.
Quan acabi la pandèmia, es necessitarà un 
treball conjunt, de tots i totes, sense modi-
ficacions de cap tipus. No valdran excuses.
Haurem de exercitar la solidaritat i l'al-
truisme fins a la seva màxima expressió, 
cada un en el seu territori, zona o on sigui.
Encara que també em queden els dubtes 
de sempre: ¿Haurem après alguna cosa va-
luós que ens faci replantejar la nostra ma-
nera de vida.? O seguirem igual amb la ma-
teixa manera de vida i primant els diners, 
l'avarícia, la usura i la cobdícia per sobre 
de tot.?
A hores d'ara, es tracta únicament de so-
breviure "tots i totes", sense excepció. 
Quan acabi, ja veurem com responem.

  enrique romero
mollet del vallès
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Exercicis amb Ca n'ArimonAlèxia Putellas es rebaixa el sou un 70%
El Complex Esportiu Municipal Ca n'Arimon, de 

Mollet, ofereix a les seves xarxes socials vídeos 

amb exercicis i activitats dels seus monitors 

i monitores per poder realizar des de casa aquests dies de confinament. 
La molletana Alèxia Putellas s'ha rebaixat el sou un 70%, en la línia 

que ha fet l'equip femení del Barça i la resta de conjunts professionalsde l'entitat blaugrana. La jugadora ho ha comunicat a les seves xarxes 
socials i ha volgut deixar clar que en cap moment les jugadores de l'equip s'han negat a ajudar el FC Barcelona durant l'Estat d'Alarma.

MOLLET. Unes setmanes abans del 

confinament, un grup d'exjuga-

dors i exdirectius de l'Atlètic Zona 

Sud van reunir-se a Mollet per re-

cordar una de les fites futbolísti-

ques més rellevants de les últimes 

tres dècades a Mollet: l'ascens de 

l'Atlètic Zona Sud a la Primera Te-rritorial la temporada 1996-1997.   
La reunió va aplegar a prop d'una 

quarantena de persones per re-

cordar un equip, que va fer his-tòria el juny del 1997.
L'Atlètic Zona Sud, contra tot 

pronòstic, va quedar campió del 

grup 3 de la Segona Territorial 

amb 82 punts, cinc més que el se-gon, el CF Mollet. "Va ser el nos-

tre principal rival, va ser una 

lliga perfecta", recorda el pitxitxi 

d'aquella temporada amb 40 gols, 

Xavi Torrent, que va signar una de 

les jornades més recordades per 

tots: "A Pineda de Mar perdíem 

un partit només començar ja 

per 3 a 0, però li vaig dir a Medi-

na: 'Això ho guanyem'. Vaja, que 

a la segona part, tot i anar, 4 a 2 

en contra, vam acabar guanyant 

4 a 7 i jo vaig marcar sis gols". 
L'Atlètic Zona Sud va ser el mi-

llor amb un balanç de 26 victòries, quatre empats i quatre derrotes. 
"Abans no era com ara, el camp 

del Zona Sud sempre estava ple 

perquè la gent volia veure'ns, 

sobretot en els derbis amb el CF 

Mollet, tot i que hi havia molta 

esportivitat", diu el president 

d'aleshores, Salva González, i im-

pulsor de la trobada: "Per uns 

anys, vam ser l'equip de futbol 

salva gonzález

FUTBOL  JUGADORS I DIRECTIUS DE L'EQUIP MOLLETÀ ES REUNEIXEN ABANS DEL CONFINAMENT

En memòria de l'Atlètic Zona Sud
np

NÉSTOR PELLICER Impulsor de la lliga catalana des de Montmeló

MONTMELÓ. El Club d'Escacs 

Montmeló va organitzar fa tres 

setmanes un torneig de confina-

ment, que a mesura que han pas-

sat les setmanes s'ha convertit en 

una lliga amb cinc categories amb 

una cinquantena d'equips amb prop de mig miler de participants. 
"Fins i tot hi ha un club d'Ovie-

do, però la resta són clubs cata-

lans", diu l'organitzador de la lli-

ga, Néstor Pellicer, que també és membre del CE Montmeló. 
La lliga es disputa els diumen-ges, de 10.30 a 11.50 hores, i per 

participar cal inscriure un equip amb un mínim de cinc jugadors. 
"A diferència de la resta de 

tornejos que n'hi ha, que són 

molts, nosaltres fem un torneig 

per equips, que és similar al 

que feia la Federació Catalana 

d'Escacs fins abans del confi-

nament", admet Néstor Pellicer, 

que fins i tot la lliga "té ascensos 

i descensos".

ESCACS LA COMPETICIÓ TÉ CINC CATEGORIES I 50 EQUIPS

El Club d'Escacs Montmeló 
crea una lliga catalana

La lliga està dividida en una 

Divisió d'Honor, com a màxima 

categoria, i la resta són Primera, Segon Tercera i Quarta. D'entre 
els equips participants, el Mont-

meló, que és l'amfitrió, està a la 

Primera Divisió, juntament amb 

la Paretana d'Escacs, mentre que 

altres equips baixvallesans, com 

la Penya Mollet i el Club d'Escacs Mollet, a la Segona. "Estem molt 

sorpresos perquè va començar 

com un torneig per a nosaltres, 

però hi ha participants que són 

Gran Mestre. Entre aquests hi 

ha un dels millors escaquistes 

de l'Estat, José Carlos Ibarra, 

que participa amb el Llinars, 

a la Divisió d'Honor", comenta Pellicer. 
El sistema de joc és mitjançant la plataforma Lichess.org on tots 

els inscrits juguen contra tots du-

rant 1 hora i 20 minuts i els cinc 

millors jugadors puntuen per confeccionar les lligues.   jl.r.b.

de Mollet en millor categoria", 

apunta González, que també re-

corda que anys més tard, el 2001, 

l'Atlètic Zona Sud i el CF Mollet es fusionarien.
Un equip, una família
L'equip estava entrenat per Simón 

Valero i Pere Bonet i al terreny de 

joc el capità era Julio Ruiz, que re-

corda la victòria al camp del Pre-

mià, com una de les gestes més importants de la temporada. "Era 

un partit que s'havia ajornat 

quan faltaven deu minuts amb 

l'1 a 1 a l'electrònic i un penal 

en contra, a més, nosaltres te-

níem dos jugadors expulsats. 

Vam reprendre el duel, Rafa va 

aturar el penal i Gustavo en un 

contraatac, va marcar l'1 a 2. 

Va ser una bogeria", admet Ruiz.  
Tanmateix remarca un altre ju-

A Primera Territorial

L'Atlètic Zona Sud es va mantenir a la 

Primera Territorial, que aleshores era 

l'avantsala de la potent Preferent fins 

a la temporada 2000-2001. El juliol de 

2001 l'Atlètic Zona Sud es va fusionar 

amb el CF Mollet i tots dos clubs són 

el CF Mollet UE del Germans Gonzalvo. 

QUATRE TEMPORADES 
FINS LA FUSIÓ DEL 2001

gador, Juan Carlos Arroyo: "Vaig 

arribar a l'estiu i l'equip era 

com una família. Si entraves al 

club, ja no sorties perquè Salva 

ens tractava com un veritable 

pare, tots vam fer una pinya 

molt bona".  jl.rodríguez

TROBADA Abans del confinament en un esmorzar a Mollet
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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
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Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 

PARETS. El paretà Sergio Alonso va 

fer la maleta fa unes tres tempo-

rades per complir el somni de ser 

professional en l'handbol. Amb 29 

anys, ha complert dues temporades 

al Bidasoa Irun i ja va camí de fer-ne 

una a la Unión Financiera Balonma-

no Base Oviedo, com a màxim res-

ponsable de l'estructura femenina. 

Alonso es va forjar com a entre-

nador al Joventut Handbol La Lla-

gosta mentre estudiava, amb èxit, 

les llicenciatures de Criminologia i 

Polítiques Públiques de Prevenció. 

Fa quatre anys va rebre l'oferta del 

Bidasoa i va marxar. Després de 

dos exitosos anys, l'Oviedo el va 

anar a buscar. "Em van oferir un 

projecte per portar la direcció 

esportiva de l'estructura feme-

nina, a més, de dirigir el sènior 

femení, un infantil femení i un 

juvenil masculí", admet el paretà, 

que se sent afortunat de viure per 

l'handbol: "Faig el que m'agrada i 

això té molt valor. A Oviedo ens 

bbo

HANDBOL EL TÈCNIC PARETÀ FORMA PART DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA I ÉS EL RESPONSABLE DE L'ESTRUCTURA FEMENINA 

Sergio Alonso compleix el somni de 

la professionalitat al Base Oviedo

tracten molt bé perquè ens han 

facilitat un pis, compartit, tenim 

uns xecs per dinar i, evident-

ment, el nostre sou". 

Alonso va marxar d'un club 

mític com és el Bidasoa "perquè 

va haver un canvi de directi-

va i volien que continués però 

La marxa de Purito 

s'ajorna fins al 13 

de setembre

PARETS. La Purito Andorra, marxa 

cicloturista que impulsa el paretà 

Joaquim Rodríguez, establert des 

de fa molts anys al país dels Piri-

neus, s'ha ajornat fins al 13 de se-

tembre. Des de fa uns anys, el pa-

retà organitza amb èxit la marxa 

cicloturista de ciclisme a Andorra 

i enguany estava previst dispu-

tar-la el 2 d'agost amb milers de 

participants. 

En un comunicat de vídeo a les 

xarxes socials de Joaquim Rodrí-

guez i la Purito Andorra, el paretà 

ha explicat que moltes marxes ci-

cloturistes s'han ajornat o suspès 

"i a La Purito volem ser pru-

dents i del 2 d'agost passar al 

13 de setembre, per seguretat 

i perquè no sabem quan torna-

rem i així tenir més temps per 

entrenar". El paretà, que confia 

celebrar la marxa cicloturista el 

13 de setembre,  ha conclòs el co-

municat dient: "Junts superarem 

l'afectació del coronavirus" i ha 

recordat que tothom es quedi a 

casa seva. 

CICLISME

sense la responsabilitat de l'es-

tructura femenina i l'Oviedo va 

apostar per mi, suposava fer un 

pas més per a mi. Puc prendre 

decisions i tenim un projecte 

molt positiu que aposta per una 

sòlida estructura femenina per 

molts anys, també són ambicio-

sos amb la base i l'estructura 

masculina", remarca el paretà, 

que forma part de l'equip de la di-

recció tècnica d'un dels clubs més 

punters d'Astúries. 

Dies de confinament
Pel que fa al seu futur, Alonso con-

fia continuar a Oviedo i per aquests 

dies de confinament passar-ho 

com més aviat millor fent tasques 

de gestió. "Aprofitem per fer al-

tres feines que durant la tempo-

rada és més complicat, com ara 

fer un dossier de captació, fer 

cursos d'handbol... paperassa 

que hem de fer, a banda de fer 

entrenaments telemàtics amb 

jugadors i jugadores", apunta 

Sergio Alonso, que considera que 

en l'àmbit de l'handbol base "la 

temporada hauria d'acabar ja 

per als joves, tot i que haurem 

d'estar a l'espera què es deci-

deix amb la base i, sobretot, amb 

l'elit".   jl.rodríguez b.

SERGIO ALONSO En una imatge anterior a la banqueta del BB Oviedo
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L’expert respon

Clàudia Guasch

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

PER RAONS DE SALUT PÚBLICA LES NOSTRES OFICINES 
I DESPATXOS ROMANDRAN TEMPORALMENT TANCATS 
I EL NOSTRE HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA SERÀ 

DE 10 A 13 H I DE 16 A 18 H.

En què consiteix 
el permís retribuït 
recuperable?

mb la declaració 
de l’Estat d’alarma 
s’han aprovat per 
part del Govern 
diferents mesu-
res per protegir 

la ciutadania i alhora minimit-
zar la propagació del virus. En 
aquest sentit s’ha publicat el 
RD 10/2020, de 29 de març Pel 
que es regula un permís retri-
buït recuperable per a les per-
sones treballadores per comp-
te d’altri que no prestin serveis 
essencials.

L’objectiu d’aquesta regulació 
és limitar al màxim la mobilitat 
de la població reacionada amb 
l’obligació de complir amb la 
seva activitat laboral. La mesu-
ra indica que els treballadors 
no dedicats a tasques essen-
cials i que no puguin prestar 
servei en la modalitat de te-
letreball han de quedar-se 
a casa gaudint d’un “permís 
retribuït recuperable obligato-
ri”, sense que això suposi re-
ducció salarial. És una mesura 
temporal que s’estén fins el 9 
d’abril, ambdós inclosos. Amb 
el terme recuperable es deter-
mina que les hores de treball 

no realitzades s’hauran de re-
cuperar entre la data de fina-
lització d’aquest període i el 31 
de desembre per negociació 
amb l’empresa i la represen-
tació legal dels treballadors en 
el marc d’un període de con-
sultes que tindrà una durada 
màxima de 7 dies. Les empre-
ses sense representació legal 
de la plantilla, en el període de 
consultes participaran en re-
presentació dels treballadors 
els sindicats més representa-
tius o una comissió integrada 
per 3 persones treballadores 
de la pròpia empresa. El límit 
a les alteracions de la jorna-
da ordinària per recuperar les 
hores es troba en l’obligació de 
respectar els períodes mínims 
de descans entre jornades i 
setmanals, no superar en cap 
cas la jornada màxima anual i 
respectar els drets de conciliació.

Es recull també que les empre-
ses obligades a atorgar aquest 
permís poden, però, establir 
un nombre mínim de treballa-
dors o torns per realitzar “acti-
vitat indispensable”.

No serà d’aplicació l’obligació 
del permís retribuït recupe-
rable als treballadors que tin-
guin suspès el seu contracte 
durant el període de vigència 
de la mesura. Això inclou tant 
les persones incorporades a 
un ERTO com les que es trobin 
en situació de baixa mèdica i 
altres causes legalment previs-
tes de suspensió (naixement, 
risc durant l’embaràs, etc). 

En essència, malgrat la deno-
minació de “permís”, estem da-
vant d’una figura aparentment 
més propera a una distribució 
irregular de la jornada que no 
pas al concepte tradicional (i 
legal) de permís, per tant es 
tracta d’una disposició malau-
radament imprecisa que, de 
ben segur, generarà conflictes 
en la seva aplicació.

A

PARETS. Sergi Mingote va posar-se 

davant les càmeres amb el pro-

grama digital d'entrevistes ON-

line, que es va emetre divendres 

pel canal Youtube d'On Coach. 

L'alpinista paretà, que s'ha vist 

obligat a ajornar les expedicions 

dels mesos vinents del projecte 

14x1000, dirigeix el nou progra-

Sergi Mingote presenta un 
programa d'entrevistes

ma en streaming per internet. En 

el primer programa, Mingote va 

conversar amb altres tres epsor-

tistes amb l'ultra fondista Ricardo 

'Riki' Abad, l'alpinista Stefi Tro-

guet i el campió del Món de tenis 

taula paralímpic Jordi Morales. Al 

programa es va parlar del confi-

nament dels esportistes.  

MOLLET. El molletà Carles Martínz, 

de CMC Competition amb seu a 

Mollet, té una dotzena de tenistes 

repartits entre Xile, França, Rús-

sia i Catalunya. El confinament 

pels seus tenistes està sent di-

ferent, segons el país on viu, i ha 

hagut d'adaptar les seves sessions 

en vídeos en directe. 

"Hem muntat tot un sistema 

de vídeo conferències per se-

guir l'entrenament de cadascun 

dels jugadors. Fins fa uns dies, 

els tenistes de Rússia podien 

entrenar sense cap problema, 

però el confinament ja és com 

aquí o com a França, que tenim 

un altre jugador a Lió, és a dir, 

a casa. Pel que fa a Xile, com 

que es van desplaçar des de 

Barcelona la setmana passada, 

estaran confinats quinze dies 

a casa", explica Carles Martínez, 

tot just després d'atendre una 

videotrucada amb Alina Charae-

va, de Rússia. Tot i la distància i 

el confinament, el molletà estar 

TENIS CARLES MARTÍNEZ TÉ UNA DOTZENA DE TENISTES PROFESSIONALS REPARTITS PEL MÓN

Entrenaments de vídeo 
amb Xile, França i Rússia 

cm

CARLES MARTÍNEZ A casa seva, abans d'una sessió de vídeo

comunicat amb els seus tenistes 

cada dia: "cada entrenador ha 

agafat a dos tenistes i fem ví-

deos per seguir treballant la 

tècnica o exercicis que fèiem a 

pista, doncs ara a casa imitant 

moviments de cames i tocs de 

raqueta i una rutina física". 

El circuit professional interna-

cional de tenis està totalment en 

suspensió i la incertesa per tornar 

a les pistes és un maldecap. De tot 

plegat. "Els jugadors i jugadores 

no poden entrenar en condici-

ons i com que no juguen perquè 

no hi ha res, tampoc facturen 

econòmicament... estem a l'es-

pera", afegeix el molletà.  jl.r.b.

POLIESPORTIU EL PARETÀ VA EMETRE DIVENDRES PEL CANAL DE YOUTUBE D'ON COACH

sm

SERGI MINGOTE
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MOLLET.  L'escriptora i poeta mo-
lletana Iona Teresa Riera –auto-
ra d'El cor negre dels ulls clars–, 
juntament amb els barcelonins 
Francesc Torres i Joan Olivas, han 
engegat la creació d'una novel·la 
col·laborativa amb la qual volen 
recaptar fons per als Col·legis d'In-
fermeres i Infermers d'arreu de 
Catalunya.

El projecte "sorgeix de l'avor-

riment", assegura la molletana 
Iona Teresa Riera, i també "de les 

ganes de fer alguna cosa espe-

cial davant les necessitats sani-

tàries". És a dir, que l'objectiu és 
doble: "Que ens ho passem molt 

bé; i si a sobre s'arriba a editar 

la novel·la, es donaran els fons 

als col·lectius sanitaris".
Per participar-hi, cal entrar al 

web zebraseuphoriazone.com i se-
guir els tres següents passos: llegir 
a l'apartat Blog els fragments de la 
novel·la que ja estan escrits; deci-
dir com vols que continuï la histò-
ria i escriure, per tant, la continu-
ació dels textos ja publicats; i per 
últim enviar l'escrit mitjançant el 
formulari de contacte disponible 

al web.
Amb tot, Riera explica que hi 

haurà dues narratives diferents. 
Una al web, "on farem cribratge 

i només publicarem un text per 

dia"; i una altra al llibre imprès, on 
"s'han d'intentar incloure tots 

els textos rebuts".
Quan finalitzi el confinament, els 

tres impulsors buscaran editorials 
interessades en aquest projec-
te. La molletana assegura que no 
s'han plantejat en fer autoedició i 
que, malgrat que "tothom ens fe-

licita pel projecte", diu, "depen-

LITERATURA  UNA DE LES IMPULSORES ÉS LA MOLLETANA IONA TERESA RIERA, QUI DIU QUE "DEPENDRÀ DE LA QUALITAT DELS TEXTOS QUE EL LLIBRE ES PUGUI EDITAR"

Arrenca la creació d'una novel·la 
col·laborativa per recaptar fons
per als Col·legis d'Infermeres

i.t.r.

IONA TERESA RIERA  

drà de la qualitat dels textos que 

el llibre es pugui editar".
D'altra banda, tot i que no hi 

haurà cap remuneració ni per als 
impulsors de la iniciativa ni per 
als participants, sí que es muntarà 
un esdeveniment d'agraïment on 
seran convidades totes aquelles 
persones que hagin participat en 
la novel·la enviant els seus escrits.

Problemes existencials
Una zebra sense ratlles i amb qua-
dres, a la recerca del seu focus, és 
la protagonista d'aquesta novel-
la. El seu problema és existenci-
al. En aquest sentit, la molletana 
Iona Teresa Riera afirma que, en 
aquestes setmanes de confina-
ment i de crisi pel coronavirus, 
"estem vivint un moment emo-

cionalment difícil, i poden sor-

tir moltes coses introspectives 

de cadascú", en la línia de la cer-
ca existencial de la zebra, qui no 
sabia per què havia nascut zebra 
si no tenia ratlles. 

L’Ajuntament de Mollet crea 

un canal de YouTube amb 

activitats per gaudir a casa
MOLLET.  L'Ajuntament de Mollet 
ofereix des de divendres un canal 
a YouTube amb activitats espor-
tives, gastronòmiques i culturals, 
entre d'altres, per gaudir i realit-
zar a casa.

"Aquests dies és important 

quedar-se a casa per frenar la 

propagació de la Covid-19", rei-
teren des del consistori, i és per 
això que l’Ajuntament de Mollet ha 
posat en funcionament el progra-
ma Oci a casa, gaudeix sense risc, 
perquè la ciutadania pugui portar 
a terme tot un seguit d’activitats 
sense sortir de la llar.

L'oferta variada passa per la Bi-
blioteca de Can Mulà, el Museu Abe-
lló, classes de ball, cuina o robòtica, 
fer esport amb el programa munici-
pal Mou-te o fer exercicis de memò-
ria, i es pot trobar al web municipal.

Pel que fa la resposta a aquesta 
iniciativa, fins ara ja s’ha arribat a 

més de 1.000 persones. Aquesta 
oferta s’anirà ampliant i reformant 
periòdicament

Un Skakespeare de La Tramolla
La setmana passada, amb motiu 
del Dia Mundial del Teatre (27 de 
març), La Tramolla va publicar al 
seu compte de YouTube un vídeo 
de l'obra de William Shakespeare 
Petit somni d'una nit d'estiu, inter-
pretada pel grup de teatre jove de 
La Tramolla. La posada en escena  
va ser el 8 de juny del 2019 al tea-
tre de Can Gomà.

Aprofitant les setmanes de con-
finament com a manera per ce-
lebrar el Dia Mundial del Teatre, 
l'escola de dansa i teatre molleta-
na anirà penjant els pròxims dies 
vídeos de les seves actuacions. A 
més del clàssic shakespearià tam-
bé han penjat la interpretació de 
Carícies, de Sergi Belbel. 

CULTURA A XARXES  LA TRAMOLLA HA COMENÇAT A PUBLICAR OBRES DE TEATRE A YOUTUBE

Alternatives musicals

El món de la música s'està reformulant 
a causa de l'estat de l'alarma, en la línia 
de la resta de sectors. En aquest sen-
tit, la cantautora martorellenca Sandra 
Bautista està preparant un videoclip 
participatiu d'una nova cançó –Bellesa 

col·lateral–. És per això que demana 
que li puguin fer arribar vídeos gravats 
aquests dies a casa en què es pugui 
veure un moment ple de bellesa san-

drabautistamusica@outlook.es. D'altra 
banda, els també martorellencs Psy-
chotropic Swamp faran dissabte (19 h) 
una xerrada a instagram per respondre 
als seguidors i per explicar històries i 
anècdotes de la banda.

SANDRA BAUTISTA I 
ELS PSYCHOTROPIC

El Museu proposa recrear 
obres d'art des de casa

MOLLET.  En aquestes setmanes de 
confinament, els museus s'estan 
animant a compartir activitats i 
reptes per fer i gaudir a través de 
les xarxes socials. Un d'aquests 
reptes al qual s'ha sumat el Museu 
Abelló és l'#artathomechallenge o 
#RepteArtaCasa. Consisteix a re-
produir obres d'art, fer-ne una fo-
tografia i compartir-la a les xarxes.

El Museu Abelló ja ha compartit 
una imatge, realitzada per una de 
les seves treballadores, en la qual 

dos infants recreen la il·lustració Fi-

gures, de Josep Mompou, que es pot 
trobar a la col·lecció Abelló. A més, 
animen a la ciutadania a fer una visi-
ta virtual pel Museu per inspirar-se 
en alguna de les seves obres.

D'altra banda, el Museu també 
proposa dos treballs manuals per 
fer des de casa amb els infants: la 
màgia dels colors, per dibuixar 
amb una espelma blanca i pintar 
amb aquarel·les; i dibuix esgrafiat, 
per fer amb ceres i escuradents. 

ART  TAMBÉ HA COMPARTIT TALLERS DE DIBUIX PER A INFANTS

REPTE ART A CASA  Recreació del quadre 'Figures', de Josep Mompou

museu abelló

#AMAMdesdecasa cada diaEs convoca el 22è Premi Montserrat Roig
L'Associació de Música i Art de Mollet 
(AMAM) continua oferint cada dia a 
les 18 h un directe a Instagram amb 
diverses propostes culturals, sota el 
nom d'#AMAMdesdecasa.

L'Ajuntament de Martorelles i la Biblioteca Montserrat Roig han convocat 
el 22è Premi de Narrativa Montserrat Roig. L'objectiu és narrar en primera 
persona singular femení i divulgar les vivències personals i col·lectives de les 
dones al llarg de la història. La participació és oberta a totes les dones majors d’edat i es poden presentar els textos d'entre 3 i 20 pàgines, fins al 31 de maig.

CULTURA
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PARETS.  El paretà Xavi López Mur-

tra ha publicat un conte anomenat 

Les fades dels contes, el seu primer 

llibre, amb el qual està recaptant 

fons per combatre el càncer infantil. 

La història la va escriure fa un any i 

afirma: "Està inspirada en les me-

ves filles i en totes les sessions de 

lectura que hem estat compar-

tint des que eren ben petites".

La inspiració és precisament per 

l'afició a la lectura de les seves fi-

lles. "Partint d'aquesta base, vaig 

començar a relatar aquesta his-

tòria de ficció, enfocada en l'afi-

ció a la lectura i en la màgia que 

aquesta pot produir en els in-

fants. Aquí és on es desenvolupa 

el fil de la història, que explica 

viatges que es poden fer buscant 

determinats trucs concrets din-

tre dels contes, i com les prota-

gonistes gaudeixen d'aquestes 

peripècies", explica l'autor.

Un cop la història ja estava escri-

ta, mancaven les il·lustracions, una 

part "molt important i decisiva", 

segons López. Tenint en compte 

que el conte està adreçat a un pú-

blic infantil, unes bones il·lustraci-

ons poden decantar els infants de 

voler-lo llegir o no. La il·lustradora 

Míriam Jaques Grau "es va afegir a 

la causa" i "gràcies a la seva apor-

tació, vam poder-ho completar i 

vam fer d'aquesta història un 

conte il·lustrat", diu el paretà.

Les fades dels contes també van 

passar per una campanya de mi-

cromecenatge per poder tirar en-

davant l'edició, ja que es tracta d'un 

conte autoeditat, que ha publicat i 

distribueix l'editorial Círculo Rojo.

Més enllà d'un conte
L'escriptor volia publicar la his-

tòria, però també volia "treure'n 

un altre profit", i fer una iniciati-

va solidària de tot plegat era una 

opció que li feia il·lusió. Així que va 

decidir que tots els beneficis que 

s'extreguin de la venda aniran a la 

recerca sobre el càncer infantil de 

l'Hospital Sant Joan de Déu, amb la 

col·laboració de la Lluita d’Arnau 

-associació per la lluita contra la 

histiocitosi i el càncer infantil-.

"Sóc coneixedor que el càncer 

infantil és una malaltia que re-

quereix molts recursos i molta 

investigació. Tot l'esforç que 

s'està fent per investigar contra 

LLIBRE SOLIDARI  ES TRACTA D'UN CONTE INFANTIL ESCRIT PEL PARETÀ XAVI LÓPEZ MURTRA I QUE REVELA LA MÀGIA QUE POT PRODUIR LA LECTURA

'Les fades dels contes' recapten 
diners contra el càncer infantil

el càncer adult no es pot extra-

polar per a la investigació del 

càncer infantil. Per tant, és una 

malaltia que requereix més pro-

tagonisme", diu Xavi López.

L'autor, a més, comenta que co-

neix el cas particular de l'Arnau, 

i que "veure tot l'esforç que els 

pares de l'Arnau, i també altres 

pares que han estat lluitant, 

dona un sentiment de responsa-

bilitat". I hi afegeix: "No cal estar 

directament afectat. Ja que has 

tingut sort, involucra't per llui-

tar contra el càncer infantil".

D'aquesta manera, tots els bene-

ficis que extregui de la venda ani-

ran al laboratori de Sant Joan de 

Déu. Però, a més, el mateix autor 

va cedir un nombre d'exemplars a 

La lluita de l'Arnau, perquè des de 

l'entitat els puguin vendre i fer una 

recaptació. En ambdós casos, els 

beneficis acabaran anant a parar a 

la mateixa causa solidària.

El llibre es pot comprar a Parets a 

L'Elefant Papereries i també es pot 

adquirir a bona part de les llibreri-

es (totes aquelles que treballin amb 

el distribuïdor Logista Libros), així 

com a internet.  sergio carrillo

s.c.

L'AUTOR  Xavier López Murtra amb el llibre a les mans

Se suspèn el festival 
infantil i juvenil Fitkam
MONTMELÓ. L'Ajuntament de Mont-

meló ha decidit suspendre la vuite-

na edició del Fitkam, el festival in-

fantil i juvenil de teatre Kacu Mensi, 

que estava previst que se celebrés 

els dies 23 i 24 de maig. Atesa la 

necessitat d’evitar la propagació 

del coronavirus i la declaració de 

l’estat d’alarma, totes les adminis-

tracions han adoptat un seguit de 

mesures que afecten especialment 

la realització d’activitats de caràc-

ter públic i la suspensió del Fitkam 

n'ha estat una d'elles.

Tot plegat sumat a les dificultats 

per a la realització dels treballs de 

producció i de preparació del fes-

tival en aquest context, "ens obli-

guen a prendre ja aquesta deci-

sió", apunten els organitzadors. 

Des de l’Ajuntament de Montmeló 

lamenten "profundament" que 

hagin hagut de suspendre l'esde-

veniment.  

TEATRE  S'HAVIA DE CELEBRAR EL 23 I 24 DE MAIG A MONTMELÓ

Quim Masferrer actuarà
a Montornès al maig
MONTORNÈS.  El mediàtic actor, hu-

morista i presentador Quim Mas-

ferrer, cap de cartell del primer 

trimestre de l'any de la programa-

ció Montornès aixeca el teló, havia 

d'actuar dissabte passat al teatre 

Margarida Xirgu amb l'especta-

cle Bona gent, amb motiu del Dia 

Mundial del Teatre. Tanmateix, la 

situació actual d'estat d'alarma ho 

ha impedit. L'actuació s'ha ajornat 

per al dia 31 de maig amb els ma-

teixos horaris –una representació 

a les 18 h i una altra a les 21 h–.

De cara a les persones que ja ha-

vien adquirit les entrades, si els va 

bé la nova data, podran assistir-hi 

amb les mateixes entrades. Si no 

els va bé, han d'enviar un correu a 

teatre@montornes.cat per proce-

dir a tramitar el retorn de l'import 

pagat. D'altra banda, les persones 

que s'havien quedat sense entrada 

poden restar atentes al web en-

L'ESPECTACLE ESTAVA PROGRAMAT PER DISSABTE PASSAT, AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DEL TEATRE

'BONA GENT'  Amb Quim Masferrer

arxiu

trades.montornes.cat, perquè tots 

aquells seients que s'alliberin es 

tornaran a posar a la venda.  

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

L’anticicló, per fi, acabarà 

imposant-se, i malgrat la 

nuvolositat variable, el sol 

tornarà a sortir, fet que 

permetrà que les màxi-

mes siguin més altes.

Els vents giraran a sud 

i el sol serà el protago-

nista, potser amb boira a 

primera hora mentre les 

temperatures continua-

ran la seva remuntada.

Núvols de tipus alts entera-

nyinaran el cel durant tot el 

dia, amb mínimes fresques 

i màximes un xic més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 26 11ºC 3ºC 9ºC - 40 km/h NE

DIVENDRES, 27 15ºC 2ºC 11ºC 0,4 21 km/h SE

DISSABTE, 28 18ºC 8ºC 14ºC - 19 km/h SE

DIUMENGE, 29 20ºC 6ºC 15ºC 0,4 31 km/h SE

DILLUNS, 30 13ºC 8ºC 8ºC 3 27 km/h NE

DIMARTS, 31 13ºC 8ºC 11ºC 4 29 km/h NE

DIMECRES, 1 12ºC 10ºC 10ºC 14 37 km/h NE

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

dissabte 4

diumenge 5

divendres 3
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