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CRISI DEL COVID-19

Descens dels
ingressos a 
l'Hospital, que no 
abaixa la guàrdia  

VIDEOTRUCADES PER PAL·LIAR L'AÏLLAMENT

Els pacients ingressats per Covid-19 aquest 

dijous eren 76, una xifra inferior a la de fa 

una setmana, quan se'n comptabilitzaven 92

MOLLET. El nombre de pacients 
ingressats a l'Hospital de Mollet 
per Covid-19 continua a la baixa. 
Aquest dijous el nombre de perso-
nes afectades per coronavirus al 
centre eren 76, una xifra inferior a 
la setmana passada quan n'eren 92.
Segueixen augmentant també les 
altes, que han passat de 314 a 400 
en una setmana. El nombre de de-
funcions acumulades des de l’inici 
de la pandèmia han estat 76, només 
quatre més que la setmana passada. 

La Unitat de Crítics s’ha mantin-
gut "estable i per sota de la seva 

capacitat, seguint la mateixa ten-

dència de decreixement que els 

ingressos totals", apunten fonts de 
la FSM, que afegeixen que la deri-
vació de pacients a altres hospitals 
"depèn sempre de les necessitats 

de cada moment". El nivell d'in-
gressos, a més, ha permès mantenir 
la capacitat pròpia d’UCI, que inclou 
els 10 llits amb respirador propi.

La setmana passada es va inici-
ar una nova etapa d’estabilitat que 
s’ha mantingut constant i durant 
la qual s’ha apreciat un decreixe-
ment sostingut dels ingressos per 
Covid19. Això, segons el centre, 
"està permetent normalitzar de 

forma progressiva la capacitat 

hospitalària i desocupar els es-

L’Hospital va engegar la setmana passada una iniciativa 

per millorar la comunicació entre pacients i familiars 

i pal·liar la situació d’aïllament que viuen algunes 

de les persones hospitalitzades. Es fa a través de 

videoconferències, que es realitzaran diàriament per a 

totes aquelles persones que no tenen accés a dispositius 

de comunicació o que no poden fer-los servir per ells 

mateixos. “Un milió de gràcies a l'Hospital de Mollet per 

haver organizat de sorpresa una videotrucada amb el meu 

pare. Gràcies per aquestes accions que donen pau i calma 

als familiars”. Així ho expressava per twitter la fi lla d’un 
pacient que no havia pogut contactar amb el seu pare 

des que havia estat ingressat. La proposta està liderada 

pels serveis de Salut Mental i d’Atenció Espiritual de la 

Fundació Sanitària Mollet i ha estat possible gràcies a la 

donació de diferents tabletes i mòbils per part del Col·legi 

Ofi cial de Metges de Barcelona, Egardata, Vallescom i 
Adhec en representació dels comerços de Mollet.

fsm

MÉS DE 1.500 PROVES AL BAIX VALLÈS
■ Segons les dades que publica el Departament de Salut en el nou mapa que 
recull els casos detectats de Covid-19 a Catalunya, aquest dijous el Baix Vallès 
registrava 694 positius. En total, s'han realitzat 1.548 proves diagnòstiques, el 
45% de els quals ha donat positiu. Per municipis, on s'han realitzat més PCR ha 
estat a Mollet, on se n'han fet 762 de proves (361 positius i 401 negatius). Mollet 
continua sent el municipi amb una amb  una  taxa  d'atac  més  alta  de  Catalunya,  
és  a  dir,  amb  una  major  incidència  del coronavirus, ja que estadísticament 
estarien afectades 7 persones per cada 1.000 habitants. La següent població 
amb més proves fetes és Parets, amb 211 test (103 positius i 108 negatius) i una 
taxa de 5,4 malalts per cada 1.000 habitants. A Montornès se n'han fet 201 proves 
(81 positius i 120 negatius) amb un índex per cada 1.000 habitants de 4,9 casos. 
A la Llagosta, les proves realitzades han estat 125 (46 postius i 79 negatius) i una 
taxa del 3,4 per 1.000 habitants. A Montmeló, s'han fet 79 PCR (29 positius i 50 
negatius) amb un índex del 3,3. A Sant Fost, han estat 119 proves (55 positius i 64 
negatius) i una taxa del 6,3 casos per cada 1.000 habitants. A Martorelles, s'han 
realitzat 42 PCR (16 positius i 26 negatius) amb un 3,3 de taxa d'atac i a Santa 
Maria se n'han fet 9 proves (3 positius i 6 negatius) amb un índex també del 3,3.

pais extres habilitats en el Pla de 

Contingència".
La pròxima setmana permetrà 

determinar si aquesta tendència 
serà sostinguda en el temps. Mal-
grat això, els responsables de l'Hos-
pital mantindran durant un temps la �lexibilització de la capacitat d’hospitalització per si de cas es de-
tecta algun rebrot en el nombre de 
persones contagiades. És per això 
que, des de l'Hospital demanen que 
"ara més que mai és important 

mantenir el màxim les mesures 

de prevenció i con�inament de�i-
nides pel govern i Salut".

En general, tota l’activitat relaci-
onada amb el Covid ha disminuït. 
Amb tot, actualment el 80% de la 
capacitat hospitalària està ocupada 
per pacients amb el virus.  l.ortiz

Atenció primària

Qui s'ha fet càrrec de l'atenció al 
col·lectiu de gent gran ha estat l'aten-
ció primària, de manera que els CAP fa 
dies que fan proves a les residències 
per confeccionar un mapa de situació 
i determinar les accions que cal dur a 
terme a cadascuna. A més, des de prin-
cipis de setmana l'Atenció Primària de 
la Metropolitana Nord de l'ICS compta 
amb el suport de voluntaris de l'ONG 
Open Arms, que han rebut formació en 
la metodologia de testeig i cribatge. 
A més, Open Arms ha posat a dispo-
sició dels diferents equips d’atenció 
primària una flota de 30 vehicles i 70 
persones per poder donar suport a les 
pràcticament 200 residències que hi 
ha en 70 municipis.

PROVES A LES 
RESIDÈNCIES DE GENT 
GRAN DES DELS CAP
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Productes naturals · Cosmètica Ecològica · Flors de Bach personalitzades

MOLLET. Amb 58 anys i auxiliar 

d'infermeria, la Maria Dolores 

Sáez no recorda una situació igual 

en els 34 anys que porta treballant 

a l'Hospital de Mollet. Ella ha estat 

una de les moltes sanitàries –un 

dels col·lectius més castigats per la 

malaltia– que des de la primera fila 

de la lluita contra el coronavirus 

s'ha acabat contagiant d'un virus 

que la manté encara en aïllament 

des del passat 20 de març. 

Aquella setmana, la Maria Do-

lores va patir mal de cap durant 

un parell de dies però "prenia 

un paracetamol i me n'anava a 

treballar", diu. Però ja el dia 20 

va començar a notar que alguna 

cosa no anava bé: "Em feia mal tot 

el cos i la tos havia augmentat". 

Així doncs, la Maria Dolores –que 

normalment treballa a consultes 

externes de l'Hospital però que ja 

havia estat reubicada a planta per 

atendre malalts de Covid– va adre-

çar-se a salut laboral del centre, 

des d'on la van enviar a casa en aï-

llament. Dos dies després el resul-

tat de la prova confirmava les pit-

jors sospites: positiu en Covid-19. 

"Passes moltes pors perquè és 

una malaltia desconeguda. Un 

dia estàs bé i a l'altra tens una 

recaiguda i empitjores, mai no 

saps com evolucionarà", explica 

la Maria Dolores. 

En aïllament
Molt dolor, esgotament, tos, con-

gestió nasal, pèrdua del gust i l'ol-

facte. Aquests són els símptomes 

que va patir la Maria Dolores, qui 

durant dos setmanes va estar sola 

tancada a la seva habitació amb el 

seu marit que la cuidava amb totes 

les mesures de precaució possi-

bles. "Em deixava la safata amb 

el menjar a la porta, jo treia la 

roba en una bossa i tot a rentar... 

qualsevol precaució era poca", 

diu la Maria Dolores, qui, després 

d'estar patint l'aïllament assegu-

ra que "aquesta és una malaltia 

de molta solitud i tristor", tris-

tesa no només per al pacient i les 

seves famílies si no també per al 

personal sanitari. "Veus les per-

sones malaltes i soles i intentes 

donar-los tot el teu suport però 

cada dia marxava a casa amb 

una profunda sensació de tris-

tor", recorda dels dies en què en-

cara atenia els pacients. 

En aquelles dues setmanes d'aï-

llament a casa, va haver d'anar 

un parell de cop a Urgències. La 

segona vegada, però, ja va quedar 

ingressada. "Havia desenvolupat 

una neumònia, havia empitjorat 

i van decidir ingressar-me amb 

oxígen i retrovirals". Per sort, va 

estar a la mateixa habitació que 

una companya de feina que també 

va haver de ser ingressada. Des-

prés de quatre dies a l'Hospital, 

m.d.s.

BAIX VALLÈS. Creu Roja Mollet-Baix 

Vallès ha posat en marxa el Pla RES-

PON per l’emergència del Corona-

virus a Mollet, la Llagosta, Parets, 

Santa Perpètua de Mogoda, Marto-

relles, Santa Maria de Martorelles 

i Sant Fost. Amb aquest pla pretén 

reduir els efectes de la pandèmia, 

adaptant els seus serveis i activitats 

regulars per assegurar la continuï-

tat de les respostes a la població i, 

especialment, entre les persones 

en situació de vulnerabilitat.

Durant aquestes darreres set-

manes, l'entitat ha realitzat més 

de 771 trucades de seguiment als 

seus usuaris més vulnerables, per 

recordar les mesures de prevenció 

i detectar necessitats bàsiques. 

També han fet acompanyament 

social telefònic i dóna suport al 

Sistema d'Emergències Mèdiques 

realitzant trasllats sanitaris.

A més, Creu Roja ha fet 430 en-

tregues noves d’aliments bàsics a 

nuclis familiars. Aquestes se su-

men a les 162 ja programades per 

VOLUNTARIAT  L'ENTITAT HA POSAT EN MARXA EL PLA RESPON PER ATENDRE NECESSITATS DURANT LA PANDÈMIA

ENTREVISTA A  MARIA DOLORES SÁEZ, AUXILIAR D'INFERMERIA A L'HOSPITAL DE MOLLET I CONTAGIADA DE LA COVID-19

Creu Roja Baix Vallès triplica les 
entregues d'aliments a famílies 

"Aquesta és una malaltia 
de molta solitud i tristor"

l'entitat, arribant gairebé a la xifra 

de 600 entregues. A banda han 

realitzat 11 entregues de medica-

ments a domicili i de 8 kits no ali-

mentaris.  L'entitat també ha posat 

en marxa el programa Emplea Re-

des, per tal de facilitar la reincor-

poració al món laboral.

Durant l'emergència, Creu Roja 

ha rebut l'oferiment de 20 perso-

nes per incorporar-se com a vo-

luntaris. L'entitat compta amb 82 

voluntaris actius i 20 majors de 60 

anys, els quals a causa de la seva 

vulnerabilitat durant  la pandèmia 

donen suport des de casa. 

SANT FOST. L'Ajuntament ha posat 

en marxa un servei telefònic per 

conèixer la salut dels majors de 65 

anys. Cada dia es realitzen unes 250 

trucades per assegurar-se que els 

avis i àvies es troben bé. Gràcies a 

aquestes trucades, s'han detectat 

situacions diverses i s'han activat 

nous serveis de teleassistència, 

s'han mobilitzat més voluntaris per 

ajudar a fer la compra o anar a la 

farmàcia i també s'han repartit més 

mascaretes i més àpats a domicili.

Trucades als veïns 
majors de 65 anys 
a Sant Fost

INGRESSADA  Maria Dolores Sáez va estar ingressada quatre dies 

la Maria Dolores sortia del centre 

entre els aplaudiments dels seus 

companys sanitaris, que celebren 

totes i cadascuna de les altes. "Te-

nim un gran personal sanitari 

que està donant el 200%. Les 

famílies dels pacients han de sa-

ber que estan donant tot el su-

port que poden i més", assegura. 

Ara, la Maria Dolors es recupera 

a casa, encara en aïllament, en una 

mena d'"ingrés domiciliari" amb 

el seguiment diari per part del seu 

ambulatori i de l'Hospital.  l.ortiz



dv, 17 abril 2020 5



dv, 17 abril 20206

CRISI DEL COVID-19

BAIX VALLÈS. Aquesta setmana s'han 

enllestit els treballs de desinfecció 

dels interiors de diverses residèn-

cies de gent gran del Baix Vallès. 

Segons fonts de Salut, les neteges 

s'han fet a les residències geriàtri-

ques de Santa Rosa, La Immaculada 

i Les Masies de Mollet; Benestar, El 

Racó i la Residència Geriàtrica de 

Sant Fost i la Pedra Serrada de Pa-

rets. A més, també s'han fet aquests 

treballs a la residència per a perso-

nes amb discapacitat intel·lectual 

La Vinyota de Mollet.

El Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies rep peticions de 

les residències per efectuar des-

infeccions en els centres i, a partir 

d’aquí, "depenent de la dispo-

nibilitat i característiques dels 

centres es prioritza o bé la desin-

fecció per part del mateix centre 

amb mitjans propis, o bé es con-

tracta una empresa especialitza-

da, o es demana la col·laboració 

de la Unitat Militar d'Emergènci-

es (UME)", apunten des de Salut.

El Departament està tramitant, 

ara per ara, una petició perquè 

l'UME pugui dur a terme una des-

infecció al centre Sociosanitari de 

Mollet, que gestiona la Fundació 

Sanitària Mollet, i una nova de-

manda de desinfecció de la resi-

dència El Racó, de Sant Fost.

Neteges a fons
Tot i que alguns ajuntaments han 

anat fent desinfeccions dels exte-

riors d'aquests equipaments, és la 

Generalitat la que s'encarrega de 

les neteges interiors. Segons expli-

ca l'alcalde de Parets, Jordi Seguer, 

sobre la desinfecció a la Pedra Ser-

rada, els treballs van consistir, entre 

altres, en la desinfecció dels terres i 

GENT GRAN  AFERS SOCIALS ENCARREGA A UNA EMPRESA LES NETEGES A FONS DELS CENTRES

La Generalitat desinfecta vuit  
residències del Baix Vallès 

arxiu

REFORÇ Fa uns dies la UME feia neteja exterior a Santa Rosa

parets de les habitacions, passadis-sos, oficines, vestíbul, zones de pas, 
vestuaris i banys i ascensors, polvo-ritzant terres, parets i espais; i amb 
drap humit amb desinfectant els 

passamans, manetes de les portes, 

botons ascensor, etc.

Peticions municipals
La conselleria havia demanat per 

carta als ajuntaments que assu-

missin la coordinació de les des-

infeccions internes d’aquests cen-

tres i que donessin suport i fessin 

arribar el material de protecció 

a les residències. En una missiva 

del departament de Treball, Afers 

Socials i Família de la Generali-

tat es deia als ajuntaments que, 

si no podien assumir aquestes 

neteges, que es comuniqués a la 

conselleria per coordinar-ho amb 

la delegació del Govern a Catalu-

nya i, si s’esqueia, activar la Unitat 

Militar d’Emergències (UME). Se-

gons fonts d'Afers Socials, el de-

partament "està en contacte di-

ari amb les residències que fan 

les peticions i que es coordinen 

amb els ajuntaments". 

L’alcalde de Mollet, Josep Mon-

ràs, va respondre el Departament 

amb una missiva amb què re-

treia al conseller Chaki El Hom-

nari que “una vegada més, els 

ajuntaments ens trobem que 

la Generalitat ens delega una 

responsabilitat que no ens per-

toca, sense consultar-nos prè-

viament i sense acompanyar-la 

de cap aportació econòmica per 

portar-la a terme”.

Per la seva part, Seguer agraïa a Afers Socials la neteja realitza-

da dissabte al matí, amb caràcter 

d'urgència, després que fos dema-

nada pel govern paretà dimecres 

de la setmana passada

Comunicació amb les famílies 
D'altra banda, l'Ajuntament de 

Mollet ha anunciat que s’entrega-

rà un dispositiu tablet a cada resi-

dència de la ciutat perquè puguin 

reforçar la comunicació amb els 

familiars, tal i com els va demanar 

l’alcalde la setmana passada. Les 

tablets que es lliuraran són fruit 

de la donació d’un empresari de la 

ciutat. i

MOLLET. Els Serveis Socials muni-

cipals continuen fent atenció te-

lefònica i el seguiment de la situ-

ació que viuen moltes famílies en 

situació de vulnerabilitat o en risc 

d’estar-ne. En aquests moments, 

aproximadament 1.700 persones 

reben algun tipus d’ajut directe o 

indirecte a través de Serveis So-

cials. Segons fonts municipals, els ajuts són personalitzats i s’avalua 
cada cas individualment amb es-

pecial cura de les persones que 

viuen soles i estan en edat de risc.

D'altra banda, a l’apartat de vo-

luntariat ja hi consten inscrites 

prop de 160 persones amb les 

quals es continua contactant per 

consensuar horaris i tipus d’ajuts 

a oferir. Entre elles també hi ha les 

persones que s’han apuntat com a 

voluntariat per cosir mascaretes.

Una part d’aquestes persones 

inscrites ja ha començat a fer al-

gunes accions de voluntariat com, 

per exemple, comprar aliments i/o 

medicaments a persones que ho 

han sol·licitat. Es preveu que les 

demandes d’ajut vagin augmen-

tant si el confinament s’allarga. 

MOLLET. Les cinc impressores de 

què disposa l’Escola Sant Gervasi 

estan funcionant dia i nit per poder 

produir el màxim possible d’uni-

tats de viseres per oferir als cen-

tres sanitaris que ho necessitin. Les 

impressores, controlades i assisti-

des des de casa per alumnes i pro-

fessors de l’escola, han produït fins 

ara més de 100 unitats de viseres 

que han estat lliurades als hospi-

tals de Mollet i Granollers, a diver-

sos CAP de Mollet, Santa Perpètua 

i Barberà del Vallès, farmàcies, 

serveis socials i residències d’avis 

i àvies i sociosanitaris de la ciutat 

i de la comarca. L’Escola està con-

nectada amb la xarxa C19-Makers 

del Vallès i Maresme, un col·lectiu 

de makers amb els quals es com-

parteixen matèries primeres com 

les bobines, gomes i acetat així com 

el recollida i repartiment de les vi-

seres d’un municipi a l’altre. 

ATENCIÓ A LES PERSONES  PROP DE 160 VOLUNTARIS

Uns 1.700 molletans reben 
ajuts de Serveis Socials

Viseres impreses en 3D 
per als centres de salut

escola sant gervasi

PRODUCCIÓ AL SANT GERVASI  El control de la impressió es fa des de casa
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Divendres, 17 d’abril de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil; a les 
10h, Calaix de sastre; a les 10.30h,  Fem un 
musical; a les 14h, Al Dia Vallès Oriental i a les 
15h: Dibuixacontes

Dissabte, 18 d’abril de 2020

A les 10h i 16h, Programació infantil; a les 15h, 
Dibuixacontes; a les 21h, Els alcaldes responen els 
dubtes de la crisi del coronavirus (r) 

Diumenge, 19 d’abril de 2020

A les 10h i 16h, Programació infantil; a les 15h, 
Dibuixacontes; a les 11h i 21h, Els alcaldes respo-
nen els dubtes de la crisi del coronavirus (r)

Dilluns, 20 d’abril de 2020

A les 9h i 16h; Programació infantil; a les 10h, 
Calaix de sastre; a les 10.30h, Fem un musical; 
a les 14h, Al Dia Vallès Oriental; a les 15h, 
Dibuixacontes; a les 20.30h: Àmbit B30 (r)

Dimarts, 21 d’abril de 2020

A les 9h i 16h, Programació infantil; a les 10h, 
Calaix de sastre; a les 10.30h, Fem un musical; 
a les 14h, Al Dia Vallès Oriental; a les 15h, 
Dibuixacontes; a les 20.30h: Àmbit B30 (r)

Dimecres, 22 d’abril de 2020

A les 9h i 16h, Programació infantil; a les 10h, 
Calaix de sastre; a les 10.30h, Fem un musical; 
a les 14h: Al Dia Vallès Oriental; a les 15h, 
Dibuixacontes; a les 20.30h: Àmbit B30 (r)

Dijous, 23 d’abril de 2020

A les 9h i 16h, Programació infantil; a les 10h, 
Calaix de sastre; a les 10.30h,  Fem un musical; 
a les 14h, Al Dia Vallès Oriental, a les 15h; 
Dibuixacontes; a les 20.30h: Àmbit B30 (r)

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

7/04 Andrés Raval Pérez 88 anys

7/04 Pedro Sánchez Cortés 76 anys

9/04 Encarnación Fernández Bautista 90 anys

11/04 Sara Torrells Font 84 anys

11/04 Àngel Camus Cervell 81 anys

PARETS DEL VALLÈS

9/04 Agustín Barrionuevo Luque 84 anys

9/04 Ana Nieto Tejeda 83 anys

12/04 Juan Rigau Girbau 83 anys

MARTORELLES

7/04 Leandro Inserte Seguer 89 anys

10/04 Eugenio Aranda Arencon 76 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Montornès s'acomiada 
de Joaquín Montero

MONTORNÈS. El Centre Cultural 

Andaluz de Montornès i de Mollet, 

on també era molt conegut, ha vol-

gut dir l'últim adéu a un dels seus 

EL MONTORNESENC TAMBÉ VA SER PROMOTOR DE CCOO 

JOAQUÍN MONTERO

ccoo

Mor Ramón Navarro, gerent 
de Miralles Cartonajes
MOLLET. Aquest dimarts, a l'edat 

de 57 anys,  moria  Ramón Navarro 

Pinar, gerent de l'empresa Mira-

lles Cartonajes ubicada al Polígon 

Industrial Can Prat. La companyia 

d'arts gràfiques, amb seu a Mollet,  

és reconeguda per les seves fun-

cions a nivell nacional i internaci-

onal en el sector. Es tracta d'una 

empresa familiar d'uns 250 treba-

lladors i treballadores molt reco-

neguda entre els veïns i veïnes de 

la ciutat i amb un fort arrelament 

al municipi. 

EL MOLLETÀ TENIA 57 ANYS I DIRIGIA L'EMPRESA FAMILIAR

La policia frustra 
una ocupació a 
Sant Fost
La Policia Local de Sant Fost i de 

Martorelles van frustrar diven-

dres un intent d'ocupació d'un 

habitatge a Mas Llombart. Els 

agents van ser alertats per un 

veí que va veure un vehicle sos-

pitós. Els fets van tenir lloc entre 

les 21.30 h i les 22 h. Després de 

localitzar el vehicle, els agents 

van trobar-se uns individus in-

tentant força el pany per entrar 

a un domicili i els van detenir.

SUCCESSOS

La pluja fa caure 
un arbre enmig de 
la BV-5001 
Les pluges de dilluns no van pro-

vocar gaire incidències al Baix 

Vallès. Una de les poques actu-

acions que van haver de fer els 

Bombers a la subcomarca va ser 

la retirada d'un arbre que havia 

caigut fins a la via de la BV-5001 

(carretera de la Roca). A conse-

qüència de la pluja, va lliscar un 

arbre per la vessant i va quedar 

enmig del carril que va en direc-

ció a Sant Fost. 

SEGURETAT 

La policia de Mollet 
deté un home que 
portava una arma 
prohibida i drogues

MOLLET. La Policia Municipal va 

detenir un home per desobedièn-

cia i atemptat contra els agents. 

El detingut estava a l'interior del 

seu vehicle estacionat amb un gos 

sense justificació, i en intentar ser 

identificat per ser denunciat va 

escometre contra els agents i con-

tra el vehicle policial. A més, tenia 

drogues, no tenia assegurança al 

vehicle i portava una arma prohi-

bida. La Policia Municipal també va 

denunciar una persona que anava 

en bicicleta i que no volia aturar-se 

per ser identificat. També portava 

drogues i ja era la tercera vegada en 

dues setmanes que era denunciat.

Aquestes són dues de les 300 

sancions, segons les últimes dades 

actualitzades, que ha interposat 

la policia molletana durant l'estat 

d'alarma a persones que s'han sal-

tat el confinament. Segons consta 

s’han realitzat 2.100 controls a 

persones, vehicles i establiments i 

les sancions poden arribar fins als 

30.000 euros. Per tot plegat, la Po-

licia Municipal està reforçant els 

controls, dins de la ciutat. 

Mor Andrés García 
Tamayo, mític entrenador 
de la Fliselina de Mollet
MOLLET. Andrés García Tamayo, 

mític entrenador de l'equip de fut-

bol de la UD Fliselina i veí de Mollet, 

va morir la setmana passada amb 

77 anys a conseqüència d'una llar-

ga malaltia, que havia empitjorat 

pel coronavirus. 

La Fliselina va fundar-se l'any 

1971 per un grup de treballadors 

de l'empresa paretana -ara ano-

menada Freudenberg-, però que 

ràpidament van vincular-se amb 

Mollet en diversos camps de futbol. 

"Andrés García sempre va ser el 

nostre entrenador. Hi havia uns 

anys que potser estava cansat i 

marxava, però sempre tornava. 

Era un entrenador que podia ha-

ver dirigit qualsevol equip, tenia 

molts coneixements", admet el 

fundador de l'equip de futbol de la 

Fliselina i president durant el quart 

de segle de la seva existència, José 

Alonso, que recorda com a García 

Tamayo li agradava que li anome-

nessin Amancio, com el mític ju-

gador del Reial Madrid dels anys 

seixanta i setanta. 

La Fliselina de futbol va comen-

çar com un equip de fàbrica, que a 

mesura que van passar els anys va 

guanyar en notorietat, amb García 

Tamayo com a tècnic, i fins i tot va 

arribar a disputar la Primera Ter-

ritorial. La Fliselina va fusionar-se 

amb el CF Mollet l'any 1993 i An-

drés García Tamayo s'hi va fer soci 

i era un habitual dels partits.  

NECROLÒGIQUES VA SER TÈCNIC DURANT MÉS DE DUES DÈCADES

membres més populars, Joaquín 

Montero, que va morir a principis 

d'aquesta setmana. Montero tam-

bé era conegut per haver militat al 

PSUC des que es va crear a Montor-

nès, i posteriorment a ICV i més re-

centment a Montornès en Comú i 

EUCat.  "Ha marxat un company, 

un camarada i un amic. Sempre 

el recordarem amenitzant totes 

les múltiples activitats en les 

què participava", han dit a les 

xarxes des de Montornès en Comú. 

També va ser el fundador de CCOO 

en el sector de la pell i va ser sindi-

calista membre del comitè de l'em-

presa CIESA de Montmeló. 
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L’expert respon

Olga Marquina
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.

El deure de protegir la 
salut de les treballadores: 
més vigent que mai

es empreses són 
responsables de 
protegir la salut 
i la integritat fí-
sica de les seves 

plantilles adoptant totes les 
mesures de seguretat i pre-
venció que siguin necessàri-
es davant qualsevol risc pre-
visible que es pugui derivar 
de l’activitat laboral. A vega-
des, veient com s’incompleix 
a tantes empreses i de forma 
tan evident la normativa en 
matèria de prevenció i segu-
retat laboral, sembla men-
tida que la legislació pugui 
ser tan clara i contundent 
a l’hora de determinar la 
responsabilitat empresarial 
sobre la salut laboral dels 
seus treballadors i treballa-
dores. Però ho és. Molt clara 
i contundent, i això convé te-
nir-ho ben present aquests 
dies que milers i milers de 
persones es veuen obligades 
a reprendre les seves ocupa-
cions un cop aixecades algu-
nes de les restriccions que 
fins ara limitaven l’activitat 
econòmica i productiva.

El deure de protecció de la sa-
lut abasta des de l’adopció de 
mesures organitzatives desti-
nades a minimitzar el risc com 
ara podria ser establir una 
major distància física entre 
les persones treballadores a, 
específicament, el subminis-
trament d’equips de protecció 
individual adequats i sufici-
ents. Així mateix, també s’in-
clouen les mesures específi-
ques de protecció destinades 
als treballadors especialment 
sensibles als riscos laborals. 
Així doncs, en la present si-
tuació d’expansió del coro-
navirus, es podria considerar 
especialment vulnerables als 
riscos els treballadors majors 
de 60 anys o les persones im-
munodeprimides.

L’incompliment d’aquesta 
obligació per part de l’em-
presa és un il·lícit greu, que 
pot generar sancions impor-
tants en cas que es posi en 
coneixement de la Inspecció 
de Treball o, fins i tot, del jut-
jat social i es comprovi que 
les mesures adoptades o 
l’equipament proporcionat 
és insuficient per garantir la 
integritat dels treballadors al 
seu centre de treball. Tanma-
teix, tal i com ja hem abordat 
en aquesta mateixa secció en 
setmanes anteriors, els inte-
grants del comitè d’empresa o 
els delegats de prevenció po-
den arribar a instar de forma 
excepcional la paralització de 
l’activitat empresarial en cas 
que apreciïn l’existència d’un 
risc greu i imminent per a la 
salut davant el qual l’empresa 
no actua amb la diligència que 
la legislació imposa. Aquesta 
actuació, però, cal tenir pre-
sent que pot originar sancions 
de diversa índole si la paralit-
zació de l’activitat no es consi-
derés justificada o no s’acredi-
tés la inacció de l’empresa.

L

BAIX VALLÈS. La crisi provocada 

pel coronavirus ha fet que l’inici 

del tercer trimestre als centres 

educatius hagi estat atípic, tam-

bé al Baix Vallès. Per primera ve-

gada a la història de l'educació 

les aules han quedat buides i les 

plataformes digitals han marcat el 

ritme de l'ensenyament des que el 

passat 12 de març l'Estat decidia 

tancar tots els centres educatius 

per prevenció i per evitar possi-

bles contagis.

Passat el període de 'vacances' 

de Setmana Santa, docents i alum-

nes reprenien aquest dimarts l'ac-

tivitat, això sí, canviant la metodo-

logia: "Hem començat a utilitzar 

el Classroom, una aplicació de 

Google que permet engegar 

una classe virtual", explica l'Em-

ma Suñé, tutora de 4t de primària 

de l'Escola Les Mimoses de Santa 

Maria de Martorelles. El centre ja 

treballa amb aquesta plataforma 

des de l'any passat, però encara no 

l'havia fet servir amb els alumnes 

de 4t, la qual cosa va comportar 

alguns maldecaps: "La primera 

setmana va ser bastant caòtica, 

els alumnes tenien dubtes so-

bre com funcionava i vaig haver 

de fer un tutorial", diu la mestra 

tot assegurant que ja comença a 

estar tot sota control. 

Les Mimoses no és l'únic centre 

educatiu que utilitza el Classro-

om, també l'INS Alba del Vallès de 

Sant Fost el fa servir amb els seus 

alumnes: "Fa molts anys que hi 

treballem, però no havíem fet 

mai classes virtuals, el fèiem 

servir per entregar treballs", 

comenta la cap d'estudis de l'INS, 

Núria Ventura.

En aquest institut, com en la 

majoria de centres han optat per 

adaptar els horaris i la càrrega 

lectiva: "No tenim horaris, ens 

hem hagut de reinventar. Cada 

dia pengem tasques d'un pa-

rell de matèries", diu la Núria, la 

qual cosa comporta que de mitja-

na els estudiants hagin de treba-

llar unes dues hores cada dia. Els 

únics que continuen a un ritme 

bastant semblant a l'habitual són 

els estudiants de 2n de Batxille-

rat, que hauran de presentar-se 

a l'examen de Selectivitat el 7, 8 i 

9 de juliol, uns dies després dels 

inicialment previstos. I és que tot 

i que, com assegura Ventura, "per 

sort ja teníem gairebé donada 

tota la matèria", allò que els pre-

ocupa ara és saber com podran fer 

els exàmens de recuperació. 

Aquesta  situació anòmala pro-

vocada pel coronavirus ha modifi-

cat també els criteris d'avaluació: 

"Estem prioritzant que les tas-

ques demanades no penalitzin 

els alumnes", diu la directora 

de l'escola Sant Vicenç de Mollet, 

Montserrat Farell i afegeix: "Per 

sort, tenim dos trimestres aca-

bats que ens serviran per com-

pletar aquesta avaluació". 

El valor de l'acompanyament
Una de les prioritats que s'han 

marcat els centres durant aques-

ta pandèmia és el contacte amb 

els alumnes i les famílies, el qual 

en alguns casos s'ha incrementat: 

"Hem considerat fonamental 

aquesta tasca d'acompanya-

ment", afirma la directora de l'Es-

tonnac de Mollet, Glòria Santos. 

I és que per a Santos, "no estem 

vivint un canvi de sistema edu-

catiu, ens estem adaptant a una 

situació d'emergència".  

En aquest sentit, segons Santos, 

el suport conjunt i la predispo-

sició del professorat ha sigut fo-

namental: "Valoro molt l'esforç 

que està fent tothom. No es veu, 

però estem fent molta feina, en 

temps rècord i adaptant-nos a 

un mitjà que no és el nostre". 

També les famílies hi estan ju-

gant un paper important, una 

tasca que els professors reco-

neixen: "és un extra per a les 

famílies", afirma Suñé, ja que en 

algunes edats, més que en altres, 

han d'ajudar els fills per poder fer 

les tasques de l'escola. Aquest és 

el cas de la Mari Carmen Asensio, 

mare de l'Olga, una alumna de 10 

anys de l'Escola Joaquim Abril de 

Sant Fost: "El que més ens costa 

és mantenir l'horari i trobar la 

feina a fer, ja que les tasques de 

l'escola no són específiques de 

la seva classe, així que no tot és 

adient". Amb tot, la Mari Carmen 

explica que han intentat establir 

uns horaris perquè la seva filla 

practiqui no només matèria de 

l'escola, també de les activitats ex-

traescolars. 

Amb què coincideixen les do-

cents és que aquest curs serà di-

fícil poder tornar a l'aula. També 

amb el fet que les classes virtuals 

no podran substituir l'escola tra-

dicional. "Els nens i nenes neces-

siten el contacte", afirma Suñé; 

"l'aula és vital per al procés 

educatiu", considera Santos. Amb 

tot, totes elles estan segures que 

aquesta pandèmia suposa i supo-

sarà una oportunitat d'aprenen-

tatge per reinventar-se i seguir 

creixent, professionalment i per-

sonalment, tant per als alumnes 

com per al professorat.   anna mir 

EDUCACIÓ  L'ACOMPANYAMENT A LES FAMÍLIES I ALS ALUMNES, UNA PRIORITAT PER ALS DOCENTS

Comença un tercer trimestre 
atípic als centres escolars

El Marçal té 10 anys i fa 4rt a l'Escola Les Mimoses de Santa Maria de 

Martorelles. Aquesta setmana ha començat a fer feines amb el sistema 

Classroom, un mètode que, de moment, li fa prou el pes. "M'agrada més fer 
els treballs digitals perquè fas la mateixa feina però no has de complir 
l'horari del cole, pots fer a estones, fas descansos i pots anar al lavabo sense 
demanar permís", diu el Marçal, qui reconeix però que: "En algun moment 
trobo a faltar la mestra per si tinc algun dubte perquè els pares a vegades es 
posen nerviosos". Pel que fa als amics, no els troba a faltar perquè el contacte 

no s'ha perdut: "Fem videotrucades cada dia", comenta.

LES CLASSES A DISTÀNCIA, UNA ALTERNATIVA 
PER SEGUIR EL CURS TOT I EL CONFINAMENT

m.m.
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Els usuaris del transport públic 
reben mascaretes a Mollet
MOLLET. Prop de mig miler de vo-
luntaris de Creu Roja i centenars 
de voluntaris de diferents associ-
acions municipals de Protecció Ci-
vil van repartir dimarts i dimecres 
mascaretes al més d'un centenar 
de punts situats als espais i inter-
canviadors amb més afluència de 
passatgers als municipis catalans 
de més de 30.000 habitants, entre 
els quals Mollet del Vallès. Des de 
partir de primera hora del matí del 
dimarts, primer dia feiner després 
de Setmana Santa, agents cívics 
municipals i voluntaris de Protec-
ció Civil van repartir prop de 500 
mascaretes a les estacions de tren 
de Mollet-Santa Rosa i Mollet-Sant 
Fost. Dimecres, el dispositiu es va 
ampliar i també es van repartir 
mascaretes als dos vehicles del 
bus urbà, de les 6.30 a 12 h. En el 
repartiment també hi va col·labo-
rar voluntariat de la Creu Roja.

D'altra banda, a partir del 20 
d'abril, els ciutadans podran pas-

MOBILITAT DIMARTS I DIMECRES, VOLUNTARIS I AGENTS CÍVICS VAN REPARTIR-NE A LES ESTACIONS DE TREN I AL BUS URBÀ

TRANSPORT PÚBLIC Les mascaretes es van repartir a estacions i bus urbà

aj. mollet

REFRIGERI La benzinera al carrer Can Gurri ofereix productes als transportistes

bonàrea

sar a buscar a les farmàcies les 
mascaretes que va anunciar el Go-
vern català que repartiria. La pri-
mera remesa de mascaretes, que 
es repartiran amb la targeta sani-
tària, serà per a col·lectius vulne-

rables i "per als que reprenguin 

l'activitat laboral fora dels seus 

domicilis". El Govern n'ha encar-
regat 14 milions i calculen que aca-
baran de repartir-se a principis del 
mes de maig.  

BAIX VALLÈS. Malgrat que l'Estat, 
a través del decret de l'estat de 
l'alarma, obligava les benzineres 
a obrir per garantir els serveis es-
sencials, la davallada de consum 
de combustible ha fet rectificar 
el Govern de Madrid. La reducció 
dràstica de la mobilitat ha provo-
cat que el sector demani poder 
reduir els horaris i fins i tot tan-
car els establiments que tenen 
més pèrdues. El govern espan-

yol, doncs, ha rectificat i ha fixat 
uns serveis mínims del 38% des 
d’aquest dilluns. Del total de ben-
zineres del Baix Vallès, es man-
tenen obertes vuit: tres a Mollet, 
dos a Montmeló, dos a Parets del 
Vallès i una a Montornès. 

D'altra banda, el grup bonÀrea 
ofereix des d'aquesta setmana un 
petit refrigeri gratuït per als trans-
portistes, per fer més agradable la 
seva parada. Un dels punts habili-

El Baix Vallès manté 
vuit benzineres obertes

A domicili

L’Ajuntament de Sant Fost, en col·la-

boració amb una dotzena de volunta-

ris, ha repartit unes 2.500 mascaretes a 

domicili durant aquesta Setmana San-

ta. L'entrega formava part de la cam-

panya que va engegar el consistori la 

setmana passada perquè els veïns po-

guessin demanar via whatsapp, mas-

caretes pel seu ús particular. Entre el 7 

i el 8 d’abril, el consistori va rebre més 

d’un miler de peticions i dijous es va 

començar a fer els repartiments casa 

per casa. Aquesta campanya ha estat 

possible gràcies a la feina que realitza 

una quinzena de persones voluntàries 

que cus entre 800 i 1000 mascaretes 

diàries, i que ha confeccionat unes 

20.000 mascaretes en un mes. També 

ha confeccionat unes 200 bates per 

al personal sanitari del CAP. L’Ajun-

tament s'ha ocupat dels materials, de 

l’esterilització i del repartiment, que al 

principi es va fer en les residències del 

poble, al CAP i també als comerços.

2.500 MASCARETES 
REPARTIDES CASA PER 
CASA A SANT FOST

tats és la benzinera al carrer de Can 
Gurri de Parets, on trobaran xocola-

ta, galetes, fruits secs, cafè, llet, sucs, 
aigua i refrescos, entre altres. 

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado · jicarnero@cgcabogados.net

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

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

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

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

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

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

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

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

ha pogut tornar a sortir de la pre-

só per anar a treballar, en un bufet 

d'advocats de Terrassa en el qual 

treballa des del passat 10 de març. 

Ho ha fet després que la Generalitat 

anunciés dimarts que permetrà als 

presos amb tercer grau o acollits a 

l'article 100.2 del reglament peni-

tenciari, que contempla sortides 

puntuals de la presó, reprendre la 

seva activitat laboral. Jordi Cuixart 

i Josep Rull també hi van sortir el 

mateix dimecres, i Joaquim Forn 

també podria sortir-ne. 

POLÍTIC  EL PARETÀ EMPRESONAT A LLEDONERS HA POGUT TORNAT AL SEU LLOC DE FEINA

Jordi Turull va sortir dimecres  
de la presó per anar a treballar

Norma Vidal / aCN

A TERRASSA  El 10 de març, quan va sortir per primer cop per anar a la feina

Els grups polítics molletans 
acorden treballar plegats per 
superar la crisi del coronavirus

CONSISTORI LA JUNTA DE PORTAVEUS HA APROVAT PER UNANIMITAT UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

MOLLET.  La Junta de Portaveus de 

l'Ajuntament de Mollet va aprovar 

la setmana passada per unanimi-

tat una declaració institucional 

arran de la crisi de la Covid-19, en 

què el consistori pren el compro-

mís de fer tot el que estigui al seu 

abast per minimitzar l’impacte so-

cial i econòmic del coronavirus.

En la declaració, els grups mu-

nicipals es fixen com a prioritat 

institucional destinar tots els re-

cursos necessaris, inclús reajustar 

el pressupost municipal actual i fu-

tur, i buscar alternatives econòmi-

ques per poder establir mesures 

de protecció social i de reactivació 

econòmica. També reclamen a les 

administracions supramunicipals 

que es prenguin mesures per ga-

rantir recursos als municipis, en-

tre d'altres, l'anul·lació de totes 

les mesures que encara queden de 

la LRSAL que limiten l'autonomia 

dels ajuntaments.

El document diu també que “es 

tracta d'una veritable qüestió 

de país en què no caben inicia-

tives aïllades. Totes les accions 

han de ser globals, concertades i 

coordinades entre els diferents 

agents polítics, econòmics i soci-

als del nostre país. Les diferents 

mesures adoptades pels ens 

locals amb escassos recursos, 

esforç inesgotable i intel·ligèn-

cia col·lectiva han de servir de 

referent nacional en l'actuació 

i l'abordatge d'una emergència 

humanitària, des del respecte 

institucional, el diàleg perma-

nent i la coordinació i coopera-

ció, i no des de la confrontació 

institucional”.

La declaració també apunta 

que "cal fer compatibles la se-

guretat i la llibertat individual 

i col·lectiva, preservant les me-

sures excepcionals establertes" 

i reclama una actitud proactiva de 

la Unió Europea per adoptar totes 

aquelles mesures que permetin 

flexibilitzar les mesures de restric-

ció i disponibilitat econòmica per 

al conjunt d’administracions pú-

bliques i la reactivació econòmica 

dels sectors productius.

Els portaveus de totes les for-

macions reclamen que es flexibi-

litzin totes les regles econòmiques 

i pressupostàries a les quals està 

sotmès el món local, i que s’anul-

lin totes les mesures que encara 

queden de la LRSAL que limiten 

l'autonomia dels ajuntaments. 

Així també reclamen que es garan-

teixin les aportacions previstes de 

les administracions supramunici-

pals per a l’any 2020 i poder-les 

ampliar a les noves necessitats 

que generarà la crisi; i que es re-

defineixin els programes destinats 

a actuacions municipals o els nous 

programes de finançament euro-

peu del període 2021-2027. 

MEMÒRIA HISTÒRICA  DIMECRES EN VA SER EL 89è ANIVERSARI

Mollet en Comú 
commemora la República 
reconeixent els sanitaris
MOLLET.  Dimarts 14 d'abril es va 

commemorar el 89è aniversari de 

la proclamació de la Segona Repú-

blica, una celebració que enguany 

ha quedat en un segon pla per la 

crisi de la Covid-19. Amb tot, Mollet 

en Comú ha volgut recordar l'efe-

mèride: "En aquests dies de con-

finament és més necessari que 

mai reivindicar els valors repu-

blicans de fraternitat, solidaritat 

i igualtat". La formació enguany 

dedica la commemoració a fer un 

reconeixement als treballadors i 

treballadores sanitàries, que "es-

tan combatent la pandèmia en 

primera línia en la sanitat públi-

ca, arriscant fins i tot la seva prò-

pia salut". Mollet en Comú també 

fa arribar el seu condol i sentiment 

a les famílies que han perdut a un 

ésser estimat o estan en aquests 

moments combatent la malaltia.

D'altra banda, en el comunicat 

també afirmen que aspiren "a la 

proclamació de la Tercera Repú-

blica per esdevenir una societat 

que tingui com a principals pri-

oritats la llibertat, la solidaritat i 

la fraternitat". Per tot això, la for-

mació va demanar a l'Ajuntament i 

a la ciutadania que el dimarts col·lo-

quessin banderes republicanes en 

finestres, balcons i màstils oficials 

"no només en commemoració de 

la República sinó també en se-

nyal de respecte i fraternitat amb 

les víctimes de la Covid-19".  

POLÍTICA  EL TITLLEN DE "DECEBEDOR, DESLLEIAL I INCONGRUENT"

L'oposició critica el pacte 
de govern de Montmeló
MONTMELÓ.  L'acord de govern en-

tre PSC i ERC a l'Ajuntament mont-

meloní no convenç la resta de par-

tits del municipi. Canviem el titlla 

de "decebedor i deslleial". Con-

cretament diu que és "una enorme 

irresponsabilitat i deslleialtat 

institucional fer públic l’acord en 

aquest moment. Especialment 

davant la mà estesa i bona acti-

tud que estàvem mantenint els 

altres grups de l’oposició". Tam-

bé critica que no els hagin comuni-

cat formalment el contingut polític 

del pacte. Fem Montmeló creu que 

"aquest pacte trenca la bona en-

tesa que s’ha tingut fins ara". Tot i 

que des de la formació independent 

admeten que el pacte entre PSC i 

ERC és "una opció i decisió ben lí-

cita", no entenen que s'hagi concre-

tat ara, "en aquesta situació tan 

crítica". "Ens costa esbrinar-ne 

les causes, les raons i els motius 

que han fet precipitar aquests 

fets", hi afegeixen.

A l'acord també hi ha reaccionat 

Junts per Montmeló, partit polític 

sense representació al consisto-

ri, amb un comunicat en què afir-

men: "Considerem incongruent 

que ERC trenqués 'per dignitat' 

l’acord amb el PSC la legislatura 

anterior si hi havia la intenció de 

reeditar-lo després de les elecci-

ons municipals".  



dv, 17 abril 2020 13



dv, 17 abril 202014

CRISI DEL COVID-19

¡¡ CONTROLA TU PESO AHORA !!
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BAIX VALLÈS. Aquest dimarts ha es-

tat el primer dia laborable a la co-

marca després de l’aixecament de 

les restriccions laborals decretades 

el 29 de març. Des de Pimec han constatat una afluència inferior als 
centres de treball respecte al perío-de de confinament anterior al per-mís retribuït recuperable, i xifren 
en un terç les empreses industrials i de la construcció que han reprès 
l’activitat aquesta setmana. Les que no ho han fet, assegura Pimec, és perquè estan afectades per un ERTO, perquè exerceixen teletreball o perquè apliquen acords de flexi-bilització que eviten la presència física, com les bosses d’hores o com-pactar el pla de formació contínua i efectuar-lo online. Per al delegat de Pimec al Vallès Oriental, Joan Carles 
Basi, el retorn a l’activitat s’ha pro-

duït de manera “normalitzada”, sobretot en els àmbits de logística, fabricació i producció, i assegura que les empreses s’han pogut pro-

veir d’EPI, “però hi ha la incertesa 

de si podran continuar fent-ho a 

curt termini donada la mancança 

global que hi ha d’aquests equips 

al mercat”. Basi també afirma que 
s’han activat els mecanismes de protecció i seguretat que marquen 
els protocols de riscos laborals, i que en alguns casos s’ha detectat un augment de baixes mèdiques 
de treballadors que han considerat que les seves patologies són de risc 
per la situació actual.Carles Rico, secretari general de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès, afirma que el retorn a la fei-
na ha estat "molt esglaonat i lent". 

"Hem estat aturats molts dies i 

tornar a posar en marxa tot el 

TEIXIT PRODUCTIU  AQUEST DIMARTS ELS SECTORS INDUSTRIAL I DE LA CONSTRUCCIÓ HAN TORNAT A LA FEINA DESPRÉS DE LA HIVERNACIÓ PER SETMANA SANTA

La indústria es reactiva a mitges 
amb el repte de la seguretat 

mecanisme és complicat", diu Rico, qui, afegeix que "a més, mol-

tes empreses estan amb ERTO 

temporals i arrenquen amb el 

50% de plantilla". Rico remarca les dificultats amb què es troben les 
empreses: "A moltes els han tallat 

les comandes, hi ha problemes 

amb els proveïdors i, a més, s'han 

adoptar mesures de seguretat 

com els EPI, que en alguns casos 

han costat obtenir", assegura.Des de la UEI, el seu director ge-neral, Joaquim Colom, apunta que 
el retorn a l’activitat s’ha de produir 

al més aviat possible sempre que hi hagi les mesures de seguretat 
necessàries. “Hi ha les ganes i la 

necessitat de reactivar-se, però 

cal tenir les eines necessàries 

per fer-ho”, indica. Colom retreu a les administracions que no hagin 

proporcionat les eines suficients per garantir la seguretat de tothom 
i que les mesures que apliquen per 

minimitzar l’impacte econòmic de 

la crisi “són opaques, curtes i ar-

riben tard”. També apunta que les empreses i patronals s’han organit-
zat per disposar dels EPI necessa-ris, i xifra en més del 60% el nom-

bre d’empreses que han aixecat la 

persiana aquesta setmana.

Sindicats alertaPer a CCOO, en canvi, no hi ha ha-gut un retorn generalitzat a l’activi-
tat industrial, que està paralitzada 

per l’elevat nombre d’ERTO pre-sentats. Així ho demostra, segons el secretari general del sindicat a 
la comarca, Gonzalo Plata, el baix 

nivell de trànsit i d’activitat als po-lígons industrials. En canvi, “sí que 

hi ha hagut un retorn important 

al sector de la construcció”, afir-ma. Pel que fa a la seguretat, CCOO aposta per reunir els comitès de se-guretat i salut de les empreses per pactar els protocols que calguin per evitar la propagació del virus i per garantir la seguretat de les 
persones. “No totes les empreses 

disposen d’EPI, de manera que 

cal equipar el teixit productiu 

amb totes les mesures de segu-

retat necessàries”, diu Plata, qui afegeix que el sindicat portarà da-

vant d’Inspecció de Treball “qual-

sevol empresa que no compleixi 

els protocols de seguretat”.

La UGT, per la seva banda, con-

sidera que el retorn a l’activitat ha 

estat “precipitat”, i que no s’hau-ria d’haver tornat fins al maig, com han fet la majoria de països euro-

peus. Malgrat això, apunta que el retorn s’ha fet sense incidents i 
sense que consti cap problema per falta de material de protec-

ció personal. “Ens preocupa el 

que pot passar en el futur pel 

Covid-19, ja que més endavant 

pot faltar material i relaxar-se 

les mesures de protecció”, diu 

Bernat Escudero. Finalment, la 

UGT aposta per una “concerta-

ció molt àmplia”, amb sindicats, patronals i agents econòmics, per marcar una estratègia conjunta a la comarca en matèria de segure-

tat i salut en el treball, que hauria 

d’estar liderada, apunta, per la Taula Vallès Oriental Avança. i

Dades de Treball

Segons dades del Departament de 

Treball, Afers Socials i Família, ac-

tualitzades aquest dimarts, el Vallès 

Oriental ha registrat 4.306 expedients 

de regulació d'ocupació des del 22 de 

març, uns expedients que han afectat 

31.583 treballadors. D'aquests expe-

dients, la gran majoria, un 94%, han 

estat per força major. El 6% restant són 

acomiadaments col·lectius; suspensió 

temporal de contractes de treball, o 

reduccions temporals de jornada ba-

sades en causes econòmiques, tècni-

ques, organitzatives i productives.  

D'altra banda, la Taula Vallès Orien-

tal Avança (TVOA) s'ha compromès a 

continuar els projectes comarcals de 

dinamització dels PAE (polígons d'acti-

vitat econòmica) per donar resposta als 

efectes de la crisi sanitària en el teixit 

productiu i industrial de la comarca. El 

grup de treball del qual en formen part 

els representants tècnics dels ajunta-

ments i del Consell Comarcal i els agents 

socials i econòmics de la comarca ha 

analitzat i valorat la situació actual a par-

tir d'un recull de les mesures municipals 

que s'estan aprovant, i també dels ERTO 

que s'estan registrant, i es va prendre el 

compromís de fer un seguiment acu-

rat dels dos elements. Des del Consell 

Comarcal s’estudiarà el replantejament 

dels projectes previstos, així com l’exe-

cució de mesures de reactivació econò-

mica i les possibles fonts de finançament 

necessàries per a poder-les impulsar. 

Per part de Pimec i UEI es va assenyalar 

la preocupació en el teixit empresarial 

per la incertesa del moment i per l’adop-

ció de mesures que, segons consideren, 

"ara com ara tenen un impacte molt 
petit". CCOO va explicar que estan fent 

el seguiment d'ERTO que es registren a 

la comarca i que des del primer dia s’ha 

obert una línia telefònica gratuïta d’as-

sessorament als treballadors.

MÉS DE 4.300 ERTO 
D'EMPRESES DEL 
VALLÈS ORIENTAL 

arxiu

ACTIVITAT ALS POLÍGONS El retorn a la producció a moltes empreses està sent progressiu
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BAIX VALLÈS. L'empresa manufac-
turera paretana Productos Clímax, 
de fabricació de productes per a 
la protecció laboral, ha adaptat 
la seva producció a la necessitat 
de produir mascaretes filtrants i 
equips de protecció i, a causa de 
l'increment de la producció, ha 
augmentat la seva plantilla. De fet, 
la companyia ha explicat que han 
reforçat les línies de fabricació de 
mascaretes de totes classes "amb 

la contractació de personal, 

l'ampliació d'horaris i la dedi·

cació de la quantitat més gran 

de recursos possibles per pal·

liar l'escassetat en el mercat 

d'aquest tipus de proteccions".
Hi ha altres empreses baixva-

llesanes que estan adaptant la pro-
ducció o fins i tot, com en aquest 
cas, la plantilla a l'actual estat 
d'alarma per la Covid-19. També 
a Parets, la companyia de lloguer 
de semiremolcs Rental Center ofe-
reix la seva flota a la Generalitat 
per al transport de productes de 
primera necessitat. Sense canviar 
de municipi, Embalajes Petit se-
gueix produint per poder abastir 

TEIXIT PRODUCTIU  EMPRESES DEL TERRITORI ADAPTEN LA SEVA PRODUCCIÓ A LES NECESSITATS CREADES PER LA PANDÈMIA

Ampliar la plantilla en temps d'ERTO
arxiu

A PARETS  La planta de Clímax ha hagut d'incrementar personal

Respirem

Diverses empreses vallesanes han 

participat en un projecte promogut pel 

clúster empresarial Secartys per des-

envolupar un respirador, sota el nom 

Respirem. A diferència d'altres pro-

jectes, els promotors destaquen que 

aquest és un respirador de campanya 

que funciona amb bateria autònoma. 

Aquestes bateries garanteixen el seu 

funcionament en situacions com una 

caiguda de tensió o la necessitat de fer 

un desplaçament. Les seves caracte-

rístiques fan que es pugui usar en un 

hospital convencional però també a 

qualsevol lloc fora d'un equipament 

sanitari. Les empreses vallesanes que 

hi han participat són Novolux, de Santa 

Perpètua de Mogoda, RMElectroncis, 

de Montornès del Vallès i Luz Negra, 

de Canovelles.

PROJECTE PER CREAR 
UN RESPIRADOR 
AUTÒNOM

a les botigues i no ha fet cap ERTO 
entre els seus treballadors.

En el sector farmacèutic, la com-
panyia Uriach, amb planta a Sant 
Fost, ha augmentat la seva planti-
lla per l'augment de producció de 
diversos productes farmacèutics.

D'altra banda, Condis i Pa Arte-
sà del Vallès ha modificat els seus 
horaris. El supermercat –amb bo-
tigues a Mollet, Parets, Montornès 
i Martorelles– ha avançat l'horari 
comercial per oferir a primera hora 
la venda a persones grans; i el forn 
de pa –amb establiments a Mollet, 

Parets, la Llagosta i Martorelles– ha 
adaptat el seu horari només al matí 
durant l'estat d'alarma.

Altres empreses baixvallesanes 
que han modificat la seva produc-
ció o els seus horaris per l'estat 
d'alarma, o que estan treballant 
per combatre el coronavirus, són: 
Grifols, Inkemia, Idneo, AsorCAD, 
QEV Technologies, bonÀrea, DSM, 
Soler & Palau Research, RS7 Rege-
nerator & Energy, DAEVI, Meca-
nitzats Alcarria, Suinsa, Lubrizol 
Advanced Materials Spain i Asian 
Solutions World Services.  

Denúncia per 
falta de seguretat 
a Correus

MOLLET. La UGT i CCOO han de-
nunciat que Correus ha admès 
que a la província de Barcelona 
hi ha un total de 406 casos de Co-
vid-19 entre els seus treballadors: 
145 contagiats i 261 en quarente-
na. En el total de la plantilla a Ca-
talunya hi ha 482 casos detectats 
(177 positius i 305 en quarante-
na). Segons els sindicats, aquestes 
dades "són un reflex de l’incom·

pliment dels protocols sanitaris 

i de les mesures de seguretat 

a la província". La UGT i CCOO 
destaquen la falta de mitjans de 
seguretat per als treballadors de 
diverses ciutats i poblacions, en-
tre les quals Mollet del Vallès i 
Granollers durant més de 20 dies, 
i l’incompliment de la quarantena 
a poblacions com Vilanova del Va-
llès. Els sindicats denuncien que 
"aquests incompliment que no 

només afecta a la plantilla sinó 

que pot suposar un perill tam·

bé per a la població a causa de 

les característiques del servei 

postal públic", diuen.   

LABORAL
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Fa tot just una setmana, des d'aquest editorial es demanava paciència i 

responsabilitat davant la possibilitat d'una obertura del confinament total. 

Poques hores després es confirmava la fi de la hivernació de l'economia i la 

posada en marxa de part de l'activitat, principalment construcció i indústria. 

Les empreses han hagut de prendre mesures per garantir la seguretat dels seus 

treballadors i evitar la propagació del virus, en ocasions, sense disposar de tot 

el material necessari. Com a norma general, tant empreses com treballadors 

compleixen, una mostra de la conscienciació tan necessària aquests dies. 

CONSCIENCIATS

Editorial

es alguna cosa" era el darrer clam 
que em va fer, fa tres setmanes, 
un home bo després de dos dies 
angoixants i incerts durant els 
quals, no podia ser atès ni per 

ambulàncies ni metges presencials, només 
diagnosticat in extremis per telèfon. El col-
lapse ens sumia en l'abisme i els darrers crits 
no van poder fer que, a darrera instància, 
arribés a temps una ambulància a casa. Dic 
home bo per bondat, per preocupació per la 
felicitat pròpia i dels altres, aliè a actes que a 
d'altres sí ens han embrutit. Dir-li bon home 
seria una inconscient condescendència, la ba-
nalització de les estadístiques de contagiats i 
morts o dels aplaudiments als sanitaris.

La banalització no és només l'abstracció 
que ens suposen aquelles xifres, que no do-
nen idea de les dimensions del drama. Només 
són la punta de l'iceberg d'altres morts per la 
fallida -sí, no ho dubto, o això és fallida, o l'ho-
me bo ha mort per una negligència, i sé que no 
ha estat això darrer- del sistema sanitari, de 
famílies desfetes, de gent que anirà al carrer 
sense sostent, de mancances i penúries. La ba-
nalització és pensar que ara els sanitaris no-
més necessiten el nostre suport moral, quan 
s'han empassat deu anys de retallades perquè 
tots els responsables polítics, de tots colors, 
han decidit un model sanitari basat en la su-
ficiència i supervivència. I és el mateix que te-
nir molts nens sense eines a casa per seguir el 
curs escolar, després d'anys de treure pit per 
la introducció de noves tecnologies a les aules, 
uns nens que no sortiran al carrer pel risc de 
contagi quan els pares potser hauran d'agafar 
metros i trens, i arreplegar-se a la feina...

Perquè som bestiar de càrrega, gallines 
ponedores. Els morts que ens són vides vis-

F

FES ALGUNA COSA

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

cudes, seran costos que es valoraran segons 
si són assumibles o no pel sistema. Els vius 
som mà d'obra, la base real de l'economia 
real que sosté l'economia volàtil, la dels ín-
dexs, la que ens domina. Els supervivents se-
rem parametritzats, marcats, geolocalitzats, 
perquè conservem la salut i puguem soste-
nir-ho tot produint. I ens tornaran a dema-
nar més sacrificis. Després de mantenir-nos 
en la suficiència per viure, al caire de l'abis-
me sempre, ens mantindran en l'erm de les 
nostres vides reduïdes a la producció.

Tot ha fet llufa. Ha fet fallida i l'excusa serà 
un virus imprevist, quan realment ha estat 
la caiguda d'una estructura afeblida, basa-
da en el "ja n'hi ha prou per a què visquin". 
No ha resistit gens el primer embat perquè 
guanyéssim temps i preparar-nos-hi bé. 
Però ens diran que ningú podia preveure 
un simple virus. Per això sempre es deci-
deix segons els efectes macroeconòmics, 
pensant en quins costos en vides viscudes 
serien assumibles, perquè sempre ha estat 
aquest criteri. No s'ha acudit ni s'acudirà al 
retorn dels milers de milions que ens deuen 
les entitats financeres pel rescat, ni a què 
l'església pagui l'IBI, ni a passar comptes 
amb la família real, ni endurir la lluita con-
tra el frau fiscal, ni retallar despesa militar...

Mantindrem aquest sistema. Quan al 
món comença a declinar l'ègida de l'herèn-
cia de Roma, de l'imperium, del mercat-sis-
tema, no s'aposta per l'ecumene d'Alexan-
dria, de l'humanisme. No abandonarem el 
domini per lliurar-nos a la convivència de 
l'intercanvi entre persones. Ens queda el 
consol de resistir-hi, i pensar si d'una puta 
vegada prenem les regnes de les nostres vi-
des en comú i clavem el cop de puny sobre la 
taula per fer-nos dignes dels morts i de les 
vides reduïdes a la suficiència biològica. "Fes 
alguna cosa". Alguna cosa farem, papa.

empre espero el mes d’abril amb 
ànsia, per l’esplendor de la prima-
vera i perquè porta un gran nombre 
d’activitats en record de la Repúbli-

ca i els valors de Llibertat, Igualtat i Fraternitat 
que caracteritzen aquest concepte i no és gens 
casual que en aquests darrers anys, la primave-
ra republicana incrementi el nombre i qualitat 
d’aquestes activitats. Aquest any és diferent; 
estem vivint uns dies tan dramàtics que sem-
bla que qualsevol cosa aliena al Covid-19 sigui 
sobrera però també és temps d’introspecció, 
de pensar on som, com hi hem arribat i què cal 
fer de manera col·lectiva per tal de deixar als 
nostres fills i nets, un món millor i en aquest 
sentit és on m’he plantejat si té sentit o no, pen-
sar en la República en temps de Covid-19.

Aquest virus ens atemoreix, ens mata i al-
hora ens parla de coses que han passat i que 
tenen molta transcendència en el que estem 
vivint; ens parla de tendències que en nom 
de la modernitat i eficiència han fomentat el 
privat per damunt del públic, l’individual per 
sobre del col·lectiu, d’aquells sectors econò-
mics de «baix valor afegit» que vam tancar 
per dedicar-nos als serveis, aquells sectors 
que ens proveïen d’aliments, roba, calçat i 
també de les màscares, bates, test i respira-
dors que tant hem trobat a faltar, ens diu que 
els pagesos i ramaders són fonamentals per 
mantenir la sobirania alimentària, ens parla 
de l’excel·lent model sanitari català de col·la-

República en temps de Covid-19
boració públic/privat, basat en el tancament 
de plantes d’hospital, reducció d’Unitats de 
Cures Intensives, tancament de CAPS i un ab-
solut menyspreu d’aquest personal sanitari 
al que aplaudim cada dia.

També ens recorda la situació de les resi-
dències i en quines condicions passem els 
avis els darrers dies de la seva vida, del drets 
al treball, a l’habitatge, de la violència de gè-
nere... en definitiva, el Covid-19 ens deixa un 
retrat molt realista de la nostra societat, un 
retrat que no agrada.

És obvi que el pas de la pandèmia ho re-
mourà tot però és importat partir d’una 
imatge clara d’on som i com hem arribat fins 
aquí per evitar que la lògica lampedussiana 
de «canviar-ho tot perquè res canvii» ens 
porti de nou al mateix lloc. En aquest con-
text és on pren consistència la relació entre 
la sortida d’aquesta crisi i la República per-
què la proclamació de la República obeeix 
precisament a la incapacitat d’una Espanya 
Eterna, construïda al voltant dels interes-
sos del caciquisme, l’església i l’exercit i en 
decadència profunda per la pèrdua de les 
colònies enfrontada als anhels de Llibertat, 
Igualtat i Fraternitat de les capes populars. 
La pandèmia també ens ha deixat un esce-
nari d’esgotament de model i necessitat de 
crear quelcom nou sota unes bases diferents

Certament, estem en un context diferent 
al de 1931 però la decadència de l’anome-
nat règim del 78, és tan evident que fa im-
prescindible repensar-ho tot i sembla que 
els valors de Llibertat, Igualtat i Fraternitat 
són una bona base per començar a dibuixar 
el futur i és per això que aquest 14 d’Abril va 
més enllà de la commemoració i ens pregun-
ta directament ....fem la República?

S

ANTONI
VICENTE

President Memòria Parets

Bústia

Ignorància i menysteniment
Sr. alcalde de Mollet de Vallès,
Entenc i comparteixo plenament la seva pre-
ocupació i la del govern municipal davant la 
declaració de l'Estat d'Alarma a conseqüèn-
cia de la pandèmia del coronavirus i les me-
sures de confinament decretades, i per això 
li ofereixo tota la meva col·laboració, que 
l'suposo aquest cop, més necessària que mai. 
Estic disposat, com a representant i càrrec 
públic, com a regidor d'aquest ajuntament, 
a ser membre actiu en la resolució de la cri-
si mèdica més important que ha existit des 
de la recuperació de la democràcia al nostre 
país i amb una pandèmia que mai vam pen-
sar que podria existir . Dins de les meves li-
mitacions i possibilitats (totes les persones 
les tenim), no estalviaré esforços.

Ningú, mai està del tot preparat per a 
aquestes situacions, però com es comunica 

i es proposa des del propi govern d'Espa-
nya: #UnidosLoSuperamos. Ni l'alcalde ni 
el govern estan sols, i menys ara.

També coincideixo i estic convençut que 
no és moment de protagonismes ni parti-
dismes ni de buscar la notorietat, sent la 
responsabilitat de totes i tots nosaltres. 
Només així serem útils per afrontar amb 
èxit l'eradicació de l'COVID-19.
Així doncs, com a govern de la ciutat, que-
do a l'espera de les seves indicacions per a 
com ha de ser la meva participació i col·la-
boració, ja sigui en la coordinació, a la con-
sulta per a la presa de decisions i/o per a 
qualsevol altra iniciativa.

Aquesta carta va ser enviada a principi 
de la crisi, un oferiment sense resposta. 
Una pena. Ignorància i menysteniment.

 manel f. sostres i bordas / Regidor de MES, 

Moviment d'Esquerres al grup Ara Mollet ERC-MES
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OPINIÓ

envolguda veïna, benvolgut veí,
Com bé sabeu, estem vivint una 

situació excepcional. I us pregun-
tareu què pot fer i què fa el prin-
cipal partit de l'oposició, en un 

Ajuntament, en aquesta situació.
En primer lloc, deixar treballar a qui li toca 

prendre les decisions. Ja valorarem, quan to-
qui, si s'ha fet el que calia i si es podia haver 
fet millor. Ara és el moment d'anar totes i tots 
a una i sumar. Des del primer moment de la 
pandèmia i del decret de l'estat d'alarma, 
hem ofert al govern municipal suport i ajuda, 
amb propostes a favor del nostre poble i de 
la nostra ciutadania. Ara és moment de ges-
tionar el dia a dia, i la política no pot ser més 
que una eina per ajudar a què es prenguin 
les millors decisions en benefici de tothom. 

Reiterem que, en aquests moments, podeu 
contactar amb nosaltres per si teniu qualse-
vol dubte o neguit amb el qual us puguem 
ajudar. I ho fem extensible, novament, al go-
vern municipal. Ja ho saben i si ens necessi-
ten, ens trobaran. 

A vosaltres, veïnes, veïns, amigues, amics, 
dir-vos que seguiu els consells de les auto-
ritats sanitàries i competents, que sortiu de 
casa només en cas de necessitat, per treba-
llar els que formen part dels serveis essenci-
als, per comprar, per anar al banc, per passe-
jar el gos, per anar a la farmàcia o al CAP si no 
hi ha més remei.

No ho dubteu que si seguim respectant el 
que diuen els experts en la matèria, sorti-
rem d'aquesta situació abans. Sou moltes i 
molts els que ens heu contactat per pregun-
tar i perquè us ajudem a resoldre els vostres 
dubtes. Per això estem i, especialment en 
aquests moments, per servir-vos de la mi-
llor manera possible amb els instruments 
que tenim al nostre abast.

Les i els polítics hem de donar exemple i 
ser els primers a ser exemplars. Per això us 
demano comprensió per la situació i, espe-
cialment, per aquells que ens demaneu que 
estiguem més actius a l'hora d'explicar què 
estem fent en aquests moments.

El millor que podem fer és treballar de for-
ma silenciosa i sense obrir debats que, ara, ni 
toquen ni ens porten enlloc, sobre si es podia 
haver fet o no millor. Ara, tot el nostre temps, 
és per a vosaltres. Ja sabeu on trobar-nos per 
a resoldre els vostres dubtes, neguits o, si 
necessiteu, per parlar i escoltar-vos, encara 
que sigui des de la distància.

Us envio una abraçada virtual i els meus 
millors desitjos perquè estigueu bé i us cui-
deu molt. Aprofito per donar, novament, el 
condol del nostre grup municipal, la nostra 
executiva, del PSC Parets i en el meu propi 
a familiars, amics i companys que, malaura-
dament, han perdut algun ésser estimat per 
culpa d'aquest maleït virus.

Guanyarem la batalla i ho farem junts!

Ara, més que 

mai, al teu costat

B

FRANCESC
JUZGADO

Portaveu i primer secretari 

del PSC Paretsoldria recordar l’Arcadi Viñas, en 
el vessant polític i social més ac-
tiu (1970-1987), doncs va ser un 
home polifacètic, amb activitats i 

projectes molt més enllà de la política. Com 
amic i com a col·laborador seu, vaig par-
ticipar en bona part d’aquesta etapa, amb 
d’altres companys de Convergència, com 
Joan Ventura, Àngel Cuní, Josep Serra, Joan 
Ferrando, Joan Gordi, Antoni Martínez... Un 
afectuós record també per a ells, alguns dels 
quals també ens han deixat.

Quan vam arribar a Mollet amb la meva 
dona Carme, cercant persones actives i com-
promeses socialment, vam conèixer  l’Arcadi i 
la M. Teresa i vàrem coincidir-hi ràpidament. 
Ens van proposar, amb un grup de persones, 
dinamitzar l'Asociación de Cabezas de família 
y Mujeres casadas, que estava sense activitat, 
i que podria permetre ser presents a l’Ajunta-
ment, com a regidors. L’Arcadi era partidari 
d’aprofitar totes les escletxes del sistema.

Dit i fet, així quan el 1973 es van convo-
car les eleccions municipals pel terç famili-
ar, l’Arcadi i la M. Teresa estaven preparats. 
Vàrem fer una campanya, intentant arribar 
a tot arreu amb un full informatiu que con-
tenia senzilles fotos en blanc i negre per una 
cara i una breu explicació, del candidat i la 
candidata, amb les seves idees per l’altra. Va 
ser un èxit, l’Arcadi ja era una persona molt 
coneguda a Mollet. D’aquesta manera, l’Arca-
di Viñas i la M. Teresa Giralt (la seva esposa) 
van ser escollits regidors. També va ser es-
collit en Joan Planellas (de Calçats Puman).

A l’Ajuntament li van encomanar la regi-
doria més complexa, la de Serveis, que ges-
tionava l’abastament d’aigua potable com 
a principal repte, perquè aleshores a Mollet 
s’estaven vivint moltes dificultats en la pres-
tació d’aquest servei. Es va fer un tip de baixar 
als pous, comprovar les potències de les bom-
bes, buscar les fugues de les conduccions, 
augmentar les dimensions dels pous, prepa-
rar projectes de nous dipòsits, comprar aigua 
als pobles veïns... Com podeu veure funcions 
pràctiques i tècniques, més que polítiques.

Amb la dimissió de l’alcalde Fermín Jaurri-
eta, l’Arcadi va ocupar una tinència d’alcaldia 
i des d’aquesta va poder conèixer el detall del 
funcionament de l’administració local del 
moment, els recursos i també les nombroses 
limitacions. Això li va permetre estar  prepa-
rat davant les primeres eleccions municipals 

A Arcadi Viñas Quixalós

democràtiques de l’any 1979.
El seu compromís amb Catalunya el va por-

tar a Montserrat el 1974, al costat d’en Jordi 
Pujol, quan va néixer Convergència Demo-
cràtica de Catalunya. L’Arcadi fou un dels seus 
fundadors. També el compromís amb Mollet 
el va portar a promoure l’agrupació local del 
partit, atreure simpatitzants i articular el 
grup de persones que he anomenat abans. 
Molta gent es va interessar per les activitats 
d’aquell moviment. El seu coneixement del 
poble, el discurs al voltant de la vertebració 
dels serveis municipals i la vitalitat del par-
tit van generar una il·lusió col·lectiva en un 
Mollet que estava en plena transformació. 
Els objectius eren: augmentar les llibertats 
individuals, millorar el benestar de les per-
sones a través de la millora de l’urbanisme, 
l’educació, l’atenció mèdica i de la vellesa; 
augmentar l’ocupació, així com contribuir a 
assolir l’Autonomia de Catalunya, recuperar 
la Generalitat i el Parlament, reconstruir Ca-
talunya i recuperar la llengua i la cultura amb 
integració de les persones nouvingudes.

Transmetia entusiasme, tenia les idees 
molt clares i era un bon comunicador. Així 
quan van tenir lloc les eleccions municipals 
de 1979, l’Arcadi havia aconseguit disposar 
d’una candidatura excel·lent, representati-
va i amb experiència en l’àmbit privat. Ens 
demanà quatre coses: una preparació míni-
ma, honradesa (per descomptat), que es po-
gués dedicar el temps necessari i motivació 
per la millora del poble. La candidatura que 
va liderar, amb el lema Anem per feina, va 
obtenir el 25,5% dels vots amb 6 regidors.

El context de la transició política era molt 
complex: CDC era molt jove, el març de 1977 
s’havia legalitzat el PCE, el juny de 1977 van 
haver eleccions al Congrés dels Diputats, 
l’octubre de 1977 es va restaurar la Genera-
litat amb en Josep Tarradellas, el desembre 
de 1978 es va aprovar la Constitució, estava 
pendent un nou Estatut, el març de 1979 

noves eleccions al Congrés i el 3 d’abril de 
1979 primeres eleccions municipals.

En el primer consistori democràtic (1979-
1983) hi havia molta il·lusió, però les ne-
cessitats eren moltes i les capacitats insti-
tucionals molt limitades. Es van revisar els 
padrons dels principals impostos i taxes, per 
poder atendre el dèficit existent de serveis i 
es va fer front a la greu situació urbanística.

El Pacte de Progrés, amb l’Anna Bosch al 
capdavant, representava el primer govern de 
coalició, amb PSUC, CiU i PSC-PSOE, quedant 
fora l’independent de la CUI, no va ser fàcil i 
l’any 1981 es va trencar. Malgrat tot, Conver-
gència va seguir col·laborant, des de l’oposició 
per aprovar, entre d’altres, el Pla General d’Or-
denació Urbana (1982).

En el segon consistori democràtic (1983-
1987), l’acord amb el PSUC va possibilitar 
l’alcaldia de Carme Coll i que Convergència 
tornés al govern. Aquest va ser un mandat 
més estable, on es van recollir els fruits del 
treball del primer consistori i on l’Arcadi en 
formà part, com a número dos de la llista de 
CiU. Durant el període 1979-1987 va ser es-
collit diputat per CiU a la Diputació de Barce-
lona i membre del Consell Nacional de CDC.

L’Arcadi va ser testimoni d’excepció 
d’aquell període polític, tant a nivell nacional 
com local, primer com a membre fundador 
de CDC i en segon terme  com a regidor, dels 
dos primers consistoris democràtics, on es 
treballava amb esperit de servei i una dedica-
ció absoluta per construir el futur de Mollet.

Adéu amic, que Déu et tingui a la seva Glò-
ria. Et recordo quan li deies mitja amiga a la 
meva filla, una mica més petita que el teu 
petit. Et recordo quan et feies les cigarretes 
a mà i alhora no paraves de xerrar. Et recor-
do l’última vegada, a mitjans de gener d’ara, 
als jutjats, acompanyat per la M. Teresa, tu 
ja amb cadira de rodes, fent tots fila per auto 
inculpar-nos per haver votat l’1 d’octubre 
del 2017. Fins al final fidel a les teves idees.

V

ALFONS
COLLADO

Exregidor de CiU, 

associat al PDeCat i JuntsxCat

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Feliç #DiadelNen a totes i 
cadascuna de les personetes 
que esperen pacientment a 
casa seva a que la situació del 
#COVID19 millori

Ciutadans Mollet @CsMollet CCOO Vallès Oriental @ccoovormaros

Lamentem la desaparició de Juaquín 
Montero, sindicalista de #CCOO a les 
industries de la pell al llarg de molts anys 
i home compromés am la seva vila 
#montornesdelvalles

Llibreira L'Illa @llibrerialilla

Un dia com avui, fa 24 anys, vam tenir 
l’ocurrència d’obrir L’Illa, mira tu! Ens van dir 
de tot però aquí seguim i seguirem, malgrat 
els virus! #culturaésresistència #Mollet 
#ensensortirem #buidemlesllibreries
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Vídeo motivacional del 'Sanger'La Bastarda i La Klandestina, ajornades
Els entrenadors i entrenadores del Bàsquet 

Sant Gervasi han publicat un vídeo a les xarxes socials sobre el confinament. En les imatges, els tècnics motiven els jugadors i jugadores per superar aquests moments de confinament. 
La junta directiva del Club d'Activitats de Muntanya de Parets i l'organització de les curses La Bastarda i La Klandestina han decidit posposar la disputa de les dues activitats fins al 17 d'abril del 2021. Totes dues curses estaven previstes per a aquest 18 d'abril, però ja feia setmanes que el club estava a l'espera de concretar una nova data. 

MOLLET. El CF Mollet UE, la UD Molletense i la UD Lourdes coinci-deixen en afirmar que s'hauria de donar per acabada la temporada 2019-2020. Això sí, els tres clubs tenen diferències sobre com hau-ria de concloure el vigent curs. El CF Mollet UE, a Primera Cata-lana i amb una trentena d'equips, creu que la campanya hauria d'acabar ja per al futbol base i el primer equip. "Què jugarem al 

juliol i l'agost amb la calor que 

fa?", es pregunta el president Jor-di Candela, que veu inviable ce-lebrar partits amateurs "de tres 

hores perquè si juguem 90 mi-

nuts, amb altes temperatures, 

es faran temps morts i això po-

dria durar tres hores". Pel que fa a la Molletense, a Se-gona Catalana i amb una vintena d'equips, el seu president, Kiko Montoya, considera que per al futbol base el curs ja s'ha acabat, tot i que per al primer equip "si es 

pot jugar, que es jugui perquè 

m'agradaria que acabés la tem-

porada. I si no, doncs que sigui 

un curs nul, sense ascensos ni 

descensos", diu. La Lourdes, a Tercera Catala-na i amb una quinzena d'equips, remarca que la campanya hauria d'acabar ja, tot i que en el futbol amateur considera clau resoldre els ascensos i evitar els descensos. 

arxiu

FUTBOL CF MOLLET UE, UD MOLLETENSE I UD LOURDES DEMANEN SOLUCIONS COMPETITIVES

"Si el curs 2020-2021 hi ha més 

equips en una categoria per as-

censos, es poden fer més grups 

i ja reestructurarem", admet el president Fernando Diago. 
Quotes a la baseJordi Candela admet que el Mollet 
"té la intenció de no passar el 

cobrament de l'última quota si 

acaba la temporada", tot i que espera a un comunicat federatiu. La Molletense i la Lourdes també reconeixen estar a l'espera de si la Federació Catalana dde Futbol dóna per acabat el curs 2019-2020.  JL rodríguez b.

PARTIT ANTERIOR Un duel al camp del Germans Gonzalvo

Els clubs de futbol aposten 
per acabar ja la temporada

SaLVEM EL CF MOLLET

ENRTEGA Un dels moments del lliurament del material, fa uns dies

MOLLET. La plataforma de socis i sòcies Salvem El CF Mollet ha do-nat deu llits hospitalaris i 2.500 guants de nitril a la Fundació Sa-nitària Mollet. El lliurament de tot plegat s'ha efectuat aquest dijous al matí i el seu valor econòmic to-tal és d'uns 26.000 euros.  
"Davant la greu situació que 

pateixen tots els nostres hos-

pitals i els problemes del seu 

personal sanitari per la manca 

de recursos, alguns dels em-

presaris vallesans que integren 

la plataforma han donat 10 

llits clínics i material hospita-

lari per un valor d'uns 26.000 

euros", informa en una nota la plataforma Salvem El CF Mollet, que encapçala José Gómez Rei-
na i que ha estat un dels donants mitjançant la seva empresa de la 

metal·lúrgica García Cerezuela SL.En la donació de la plataforma també han pres part Cristóbal Do-mínguez, de l'empresa DM Group, Carlos Rodríguez, de Pinter, i In-dústries Pardo SL de Saragossa. 
"Esperem que els llits [valorat 

cadascun en 2.500 euros] amb 

les seves diferents funcions 

contribueixin a l'atenció i recu-

peració dels pacients del Baix 

Vallès de la millor manera pos-

sible. I que aquesta aportació 

ajudi a pal·liar la falta d'algu-

nes necessitats bàsiques que, 

malauradament, pateix la Fun-

dació Sanitària Hospital de Mo-

llet", afegeix en la nota. Salvem El CF Mollet està format per un grup de  socis i sòcies del CF Mollet UE contraris a l'actual directiva. 

Solidaritat EL VALOR DEL MATERIAL ÉS D'UNS 26.000 EUROS

Salvem El CF Mollet dóna 

deu llits a l'Hospital Mollet

CF Mollet UE

Els directius del CF Mollet UE han do-

nat un total de 800 euros al Banc  d'Ali-

ments de Mollet. En una junta directiva,  

la directiva del club va decidir fer una 

aportació econòmica a l'entitat molle-

tana. "Creiem que dins de les nostres 

possibilitats el club havia de fer una 

aportació solidària en aquesta pan-

dèmia", explica Jordi Candela.

DONA 800 EUROS AL 
BANC D'ALIMENTS
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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

l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 
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MONTORNÈS. Robert Cuesta, de 

Montornès, dirigeix el KH-7 BM 

Granollers femení i és el prepa-

rador físic del combinat espanyol 

femení. Des de meitats del març 

està del tot aturat, tot i que intenta 

mantenir l'estat físic de les seves 

jugadores. 

El principal problema per a 

Cuesta "és no saber quan torna-

rem a competir", adverteix el tèc-

nic, que tot i això manté una ruti-

na esportiva, i telemàtica, amb les 

seves jugadores. "Nosaltres hem 

de treballar pensant a fer un 

treball físic general i intentar 

que perdin el mínim de forma 

física", diu el tècnic.  Per aquest 

motiu, el preparador de l'entitat 

granollerina intenta que no agafin 

pes les jugadores i fer exercicis 

"com si fos una pretemporada". 

L'aturada de la competició va 

arribar fa un mes en un moment 

important de la temporada amb 

el combinat estatal concentrat per 

disputar el preolímpic i en l'àmbit 

arxiu

HANDBOL EL TÈCNIC MONTORNESENC MANTÉ UNA RUTINA ESPORTIVA AMB LES JUGADORES DEL BMG I LA SELECCIÓ ESTATAL

Robert Cuesta: "El problema és no 
saber quan tornarem a competir" 

de club, en semifinals de la com-

petició europeu, a la fase final de 

la Copa de la Reina i en la recta 

final de la Divisió d'Honor. "No 

ho sé com hauria d'acabar això, 

però cal protegir als esportis-

tes perquè no es pot tornar a 

la competició de cop", admet 

Robert Cuesta, que agraeix "a to-

tes les persones que ens estan 

donant serveis en aquests dies 

complicats, com són els treba-

lladors de supermercats, perso-

nal sanitari.. tots els que ho fan 

possible".  jl rodríguez beltrán

EN PISTA Durant un partit de pretemporada a Montornès

Mesures d'ajuda 
a clubs, entitats i 
esportistes
BAIX VALLÈS. La Secretaria General 

de l’Esport i de l’Activitat Física 

(SGEAF) ha impulsat un paquet 

de mesures per compensar els 

perjudicis econòmics creats pel 

Covid-19 en el conjunt del sector 

esportiu català, i contribuir així a 

la seva recuperació un cop se su-

peri la situació actual. 

Un dels principals ajuts econò-

mics és avalar el 80% dels crèdits 

que puguin demanar a les entitats 

financeres, les quals assumeixen 

el risc del 20%.  Es tracta de prés-

tecs a quatre anys amb el primer 

any de carència.

A més, el Consell Català de l’Es-

port i l’Institut Català de Finances 

(ICF) posen a disposició del teixit 

esportiu català, especialment per 

als que no tinguin accés a crèdit 

mitjançant les entitats financeres, 

una línia de finançament directe 

de 10 milions d'euros per a ope-

racions d’entre 20.000 euros i 

300.000 euros amb carència del 

primer any i termini de retorn 

màxim de 5 anys.  

POLIESPORTIU

Club

El BM Granollers va iniciar els tràmits 

necessaris per presentar davant de 

l'Autoritat Laboral un expedient de 

regulació temporal d'ocupació (ERTO) 

per a jugadors i jugadores dels dos 

equips sèniors, tècnics i personal de 

gestió de l'entitat, entre ells Robert 

Cuesta. "El president ens va explicar

la situació econòmica i és una mesu-

ra del tot comprensible per aquests 

moments", explica Cuesta. 

AMB UN ERTO AMB 
EL BM GRANOLLERS

MONTMELÓ. Aquest cap de setma-

na s’havia de dur a terme el Wor-

ld RX of Catalunya-Barcelona al 

Circuit, tot i que a causa de la CO-

VID-19 es va anunciar el seu ajor-

nament. Malgrat que no es podrà 

celebrar de manera presencial tal 

com estava previst, els aficionats 

podran seguir una versió virtual 

Arriba el WorldRX Catalunya 
Barcelona en versió virtual

de la prova al Circuit de Barcelo-

na-Catalunya.

El World RX of Catalunya-Bar-

celona, conjuntament amb el FIA 

World Rallycross Championship 

i el vídeojoc de rallycross DIRT 

Rally 2.0, estan organitzant la pri-

mera prova del Mundial en ver-

sió simracing. La cursa es durà a 

MOTOR DIUMENGE A PARTIR DE LES 15 H ES PODRÀ SEGUIR LA CURSA ON LINE PEL CANAL DE YOUTUBE OFICIAL DEL CAMPIONAT DEL MÓN DE RALLYCROSS

terme aquest diumenge 19 d’abril 

i començarà cap a les 15 hores 

local. Tindrà el mateix format de 

competició que una ronda del 

World RX: les mànigues classifi-

catòries (Q1, Q2, Q3 i Q4), semifi-

nals amb 10 pilots i una gran final 

amb els dos pilots més ràpids de 

cada semi i el millor 3r.

El CatalunyaRX virtual del prò-

xim diumenge es podrà seguir en 

streaming pel canal de Youtube 

oficial del FIA World RX Champi-

onship.  

arxiu

VIRTUAL Una imatge de la visió virtual del Campionat del Món
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CULTURA
Ioga en línia per recaptar fons per al CRA'P
L’artista Núria Guiu, associada al CRA'P, oferirà dimarts

(10.30 h) una classe en línia de ioga per recollir fons que 

ajudin a l’entitat molletana a tirar endavant durant aquest 

període. Està obert a tothom, a persones de tots els nivells,

i les contribucions per ajudar l'entitat són voluntàries. 

S'amplia el festival Crispeta d'Or
El Crispeta d'Or a Casa –festival de curtmetratges per fer durant el confinament– amplia el termini de presentació fins al 24 d'abril. Han de ser màxim de 
3 minuts i mig i s'han d'enviar al correu electrònic 

espaijovemontornes@gmail.com.

Una diada de Sant Jordi des de casa
POPULAR  LES LLIBRERIES I FLORISTERIES ES REINVENTEN PER FER ARRIBAR LLIBRES I ROSES A DOMICILI, I JA ENCAREN LA DIADA QUE ES PREVEU QUE SE CELEBRI AL JULIOL

BAIX VALLÈS.  Dijous 23 d'abril de 2020. Aquell dia s'havien d'omplir els carrers baixvallesans i d'arreu 
del país amb parades de llibres 

i roses. Per a entitats i escoles, és 

un dia diferent en què recopilar 

uns calerons per fer viatges de fi 

de curs o per organitzar activitats. 

Per a llibreries i floristeries, és el 

dia –i la setmana– de més volum de 

feina i recaptació de tot l'any.

Malauradament, l'actual estat 

d'alarma amb l'obligat confinament 

de la ciutadania impedirà que es 

pugui celebrar aquesta diada tan estimada a Catalunya. Tanmateix, 

els diferents sectors involucrats 

han acordat ajornar la diada de Sant Jordi fins al 23 de juliol. Una data 
que ha generat prou consens, però 

que, segons el Gremi de Llibreters 

la facturació del dia no s'aproparà 

a la d'un any normal. S'ha de tenir 

en compte, en aquest sentit, que ja 

s'han rebut indicacions apuntant 

que tampoc al juliol es podran mas-

sificar les llibreries ni es permetran 

grans aglomeracions en les parades al carrer. És per això que, entre al-
tres opcions, s'estudia dilatar la 

festa alguns dies per facilitar la tro-

bada dels lectors amb els escriptors.

és rotund en afirmar que aquest 23 
d'abril no serà la diada. "Sant Jordi 

és carrer i parades, no conside-

rem que dijous sigui Sant Jordi".  Hi sortiran al carrer el 23 de juliol 
per intentar compensar les pèrdu-

es d'aquestes setmanes en les quals 

esperaven  poder fer una bona re-

captació: "Enguany Sant Jordi era 

dijous i, tenint una bona prèvia, 

les previsions eren optimistes. 

L'any passat va ser dimarts des-

prés de Setmana Santa i ens vam 

perdre la prèvia de vendes".

D'altra banda, el Gremi de Flo-

ristes de Catalunya ha impulsat la 

campanya #rosadesantjordiaca-

sa amb l'objectiu d'enviar roses a 

domicili per la diada. L'entitat ha 

creat un mapa amb la distribució 

geogràfica de les floristeries que 

oferiran el servei amb l'objectiu de 

cobrir la major part del territori. 

Fins ara, hi incorpora 110 establi-

ments, tot i que també hi ha altres 

floristeries que no s'hi han afegit que reparteixen roses aquests dies.Una de les floristeries baixva-

llesanes amb servei a domicili, en aquest cas de roses i peluixos, és 
Orquídia Flors (Mollet). Elisabet 

Pou, responsable de la botiga, diu 

que tot i aquest servei com a mà-xim aconseguiran "un 5% de la 

recaptació habitual de Sant Jor-

di". Pou tampoc no és gaire opti-

mista amb la celebració de la diada 

al juliol, perquè "no es permetran 

aglomeracions". Tanmateix, hi 
seran al peu del canó. 

Llibreria L'Illa

La Llibreria L'Illa va celebrar el passat 

13 d'abril el seu 24è aniversari. Carles 

Peña, copropietari, admet que la salut 

del sector "és precària des de fa anys", 

principalment per a les llibreries més 

independents davant "l'amenaça di-

gital". En aquest sentit, apunta que a 

la gent "els sembla una eternitat quan 

han d'esperar dos dies per tenir el lli-

bre, tot i que a Amazon tampoc el tenen 

al moment". Peña clou assegurant que 

"la millor valoració d'aquests 24 anys 

és que encara hi som, malgrat tot".

CELEBREN EL SEU
24è ANIVERSARI

En tot cas, ja hi ha iniciatives en marxa perquè aquests dies es pu-

guin comprar llibres i roses. Pel que 

fa als llibres, la cooperativa Som* –

de la qual en forma part aquest mit-

jà– i l'agència Mortensen van enge-

gar fa unes setmanes la campanya 

Llibreries Obertes amb l'objectiu 

de donar suport a les llibreries per 

superar aquests moments de crisi i 

perquè, un cop acabat el període de confinament, puguin tornar a aixe-

car la persiana. Les llibreries rebran 

els diners de la compra íntegrament 

perquè puguin fer front a les des-

peses i quan puguin tornar a obrir, 

lliuraran les comandes als compra-

dors. A més, aquesta iniciativa ha 

arribat a un acord amb l'empresa 

de telecomunicacions Parlem per 

engegar una acció de difusió i pu-

blicitat de cara a Sant Jordi. Parlem 

aportarà un euro per cada llibre que 

es compri i anirà condicionat a què 

el lector accepti rebre informació 

per part de Parlem.Al Baix Vallès hi participen 
Abacus i la Llibreria L'illa –totes 

dues de Mollet–. Des de L'Illa valo-

ren positivament aquesta iniciativa, 

perquè "les llibreries necessitem 

liquiditat", apunta Carles Peña, 

copropietari de la llibreria. Des de 

L'Illa, a més, disposen d'un servei 

de lliurament a domicili a Mollet i 

rodalia. Pel que fa a la diada, Peña 

El molletà Xavi Clavijo (www.cal42.cat) ha participat en el disseny del logotip 
del Sant Jordi NYC 2020: Dragons & Books & Roses. Les barres, que bé poden 
simbolitzar edificis (de Manhattan) o els llibres de Sant Jordi, han estat obra de 
Clavijo. El drac i la rosa han anat a càrrec de la dissenyadora Isabelle Duverger.

Mollet es cola al Sant Jordi de Manhattan

Institut Gallecs

Els departaments de Llengües de l'Ins-

titut Gallecs han convocat el primer 

Certamen Literari Digital de Sant Jor-

di. També s'ha convocat el concurs de 

cartells Sant Jordi des de la finestra, 

organitzat pel departament de Visual 

i Plàstica. Per últim, el departament de 

Ciències Experimentals de l'institut mo-

lletà també ha convocat el 7è concurs de 

fotografia científica, que en aquest cas 

girarà entorn dels conceptes reduir, 

reutilitzar i reciclar. Es tracta de tres cer-

tàmens adreçats als alumnes del centre.

DIVERSOS CERTÀMENS 
PER SANT JORDI
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MOLLET.  L'entitat molletana 

AMAM ha organitzat un festival de 

música a Instagram per a aquesta 

setmana. Es diu #AMAMHomeFes-

tival i consisteix en concerts d'una 

hora fent un directe des del perfil 

d'Instagram dels artistes.

L'objectiu d'aquest festival és 

mostrar artistes locals i de la co-

marca, independentment que si-

guin col·laboradors de l’entitat o 

no. L’#AMAMHomeFestival va co-

mençar dilluns i en principi finalit-

zarà diumenge. Tanmateix, segons 

quina acollida tingui, potser s'am-

plia una setmana més.

Els concerts són a les 18 h entre 

setmana, i dissabte i diumenge hi 

haurà una doble sessió a les 12 h 

i a les 18 h. Per ordre d’actuació, 

els artistes que han participat i 

que hi participaran durant la set-

mana són: Isaac Giménez (cantau-

tor), Oriol de Haro i Victor Pulido 

(guitarrista i poeta), Guillem León 

(cantautor), Edu Perro (cantau-

tor), Yaneisy Marínez (cantant i 

compositora), Pele Macleod (can-

tautor), Ona MN (cantautora), Na-

talia Díaz (cantant) i Olga de Miami 

(grup de rock espanyol).

Primer va ser #AMAMdesdecasa
El festival és el segon projecte de 

l'entitat durant el confinament. El 

primer va ser l'#AMAMdesdeca-

sa, amb entrevistes i amb mostres 

artístiques de diverses disciplines. 

"La idea de fer un festival per 
Instagram va ser de les primeres 
a sorgir a l’inici del confinament, 
però com que hi havia moltes 
iniciatives semblants, ens volí-
em diferenciar d’alguna manera 

i per això vam fer entrevistes", 

expliquen des de l'entitat, i hi afe-

geixen: "L’objectiu era fer conèi-
xer els artistes que formen part 
d’AMAM i els amics de l’entitat".

Des d'AMAM ho valoren com "un 
èxit" que "va sorgir de manera 
espontània i sense marcar-nos 
uns objectius de públic", que ha 

acollit una mitjana d'uns 60 espec-

tadors diaris, "bastants més dels 
que esperàvem".

Amb aquesta iniciativa han vist 

que "oferir contingut cultural 
per Instagram arriba a molta 
gent", i per aquest motiu estan 

valorant la possibilitat de "con-
tinuar fent directes un cop fi-
nalitzi la quarantena, ja que no 
sabem quan podrem tornar a 
organitzar esdeveniments com 
concerts o cinefòrums". De fet, 

MÚSICA  ELS CONCERTS ES PODEN GAUDIR MITJANÇANT DIRECTES D'INSTAGRAM FINS DIUMENGE I L'ENTITAT DEIXA OBERTA LA PORTA A ALLARGAR-HO UNA SETMANA

PELE MACLEOD  El molletà actuarà dissabte al matí

PELE MACLEOD

AMAM engega un festival de 

música amb artistes locals

consideren que moltes altres enti-

tats també s'ho plantejaran, "per-
què per desgràcia els pronòstics 

per reprendre les activitats cul-
turals presencials no són gaire 
esperançadors".  sergio carrillo

David Puente guanya
el Runners Confinats
MOLLET.  Ganaremos, del llagostenc 

David Puente (46 anys), ha guanyat 

el Concurs de Relats Curts Runners 

Confinats organitzat pel programa 

de ràdio TodoRunners –produït a 

Ràdio Mollet i que també s'emet a 

Ràdio la Llagosta, a Ràdio Sant Fost 

i a La Xarxa de Comunicació Local–. 

El jurat, presidit per l’escriptor 

José Ramón Vera, va deliberar el 

cap de setmana entre una desena 

de textos que s’havien presentat.

El relat vencedor tracta, precisa-

ment, de com uns runners poden 

superar el maldecap de no poder 

sortir a córrer al carrer amb en-

giny i vitalitat: sortint al balcó amb 

un dorsal penjat. Els dos finalis-

tes del concurs van ser Kilómetro 

Vertical, de Víctor Millán (Marto-

relles), i Del confinament a la victò-

ria, de Joan Francesc Pérez.

Puente rebrà un dorsal de la Mit-

ja Montornès, que es preveu pel 15 

de novembre, i un de la Cursa de la 

Dona 3 Viles, de Gesport, que enca-

ra ha de concretar una nova data, a 

més del llibre de José Ramon Vera, 

Al fin de semana se llega ya reflexi-

onado. 

RELATS  ES TRACTA D'UN CERTAMEN DE TODORUNNERS

MOLLET.  La companyia de teatre La 

Calòrica, de la qual en forma part 

el molletà Aitor Galisteo-Rocher i 

que recentment ha estat guardo-

nada amb els Premis Crítica Serra 

d'Or 2020 per l'aportació més in-

teressant en teatre amb Feísima 

enfermedad y muy triste muerte de 

la reina Isabel I, comparteix a partir 

d'aquesta setmana alguns dels seus 

espectacles a les xarxes socials.

A la seva pàgina de Vimeo es po-

den trobar diverses obres. L'editto 

Bulgaro (2012), una comèdia docu-

mental sobre la llibertat de premsa 

i la sàtira, "de quan el tema dels 
límits de l'humor encara no era 
mainstream", apunten. Ekstraor-

dinarnyy (2012), 15 minuts d'intens 

drama familiar i amb un final que va 

fer història. La nau dels bojos (2013), 

inspirada en el quadre homònim de 

Hieronymus Bosch, i en la qual es 

pot trobar una generació perduda 

que s'abandona a la bogeria i un 

bufó que ha perdut el sentit de l'hu-

mor, entre d'altres. "Amb aquesta 
vam guanyar-nos el títol de pes-
simistes, però en realitat no ho 
som", asseguren des de la compa-

nyia. També hi ha Fairfly (2017) –en 

què també va participar la montme-

lonina Queralt Casasayas–, que defi-

neixen com "l'obra aquella de les 
mosques. És un espòiler, però tot-
hom ho sap". Altres obres penjades 

són Bluf (2014), Sobre el fenomen de 

les feines de merda (2015) i El Profe-

ta (2016). 

TEATRE  HAN PENJAT SET OBRES AL SEU CANAL DE VIMEO PER GAUDIR DURANT EL CONFINAMENT

La Calòrica ofereix en obert a 

les xarxes els seus espectacles

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

Cel tapat de núvols prims 

al matí, que seran més 

gruixuts a la tarda, amb 

temperatures que podri-

en pujar un pèl més.

Continuarem amb aques-

ta nuvolositat molt abun-

dant, amb la diferència 

que avui ja podria deixar 

escapar alguna gota, molt 

feble.

Un front càlid i el flux de 

llevant provocarà un dia 

amb pluges, preferent-

ment al matí, i tempera-

tures un xic més baixes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 9 20ºC 10ºC 18ºC - 26 km/h SE

DIVENDRES, 10 21ºC 8ºC 17ºC - 26 km/h SE

DISSABTE, 11 21ºC 8ºC 20ºC - 23 km/h W

DIUMENGE, 12 20ºC 8ºC 18ºC - 23 km/h SE

DILLUNS, 13 15ºC 11ºC 14ºC 26 42 km/h NE

DIMARTS, 14 19ºC 12ºC 16ºC - 24 km/h SE

DIMECRES, 15 19ºC 9ºC 17ºC - 32 km/h E

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

dissabte 18

diumenge 19

divendres 17



dv, 17 abril 202024


