
 ANY XVIII   Núm. 931 24 abril 2020

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

sommollet.cat

· L'Hospital celebra Sant Jordi amb treballadors i pacients 

· El metge del centre, Víctor Espiga, autor del conte viral del 

coronaviurs, escriu un relat per reconèixer els sanitaris  6

Es manté la tendència a la 

baixa dels ingressats per la 

Covid-19, que dijous eren 59 

L'ocupació de la UCI passa del 

120 al 30% i se situa en els 

percentatges ordinaris   

L'Hospital manté només un 10% 

de la seva capacitat ampliada, 

que havia estat al 60% 2 a 4

SANITAT

L'Hospital de Mollet 
engega el pla de 
desescalada i comença a 
rebre pacients preferents

Sant Fost i Martorelles lliuren 

material als estudiants

ENSENYAMENT

Educació assigna 169 
connexions a alumnes de 
Mollet per poder seguir el 
curs de forma telemàtica   8

ECONOMIA

Luis Simoes acomiada 
17 transportistes que 
treballaven per a la planta 
de Coca-Cola  19

ROSES EN AGRAÏMENT

fs
m

MATERIAL SANITARI

EL COL·LAPSE INFORMÀTIC 
DIFICULTA EL REPARTIMENT DE 
MASCARETES A LES FARMÀCIES  14

JAUME DURAN

Director de la Fundació Sanitària Mollet

"LA COVID S'EMPORTA PERSONES MOLT 
RÀPID I SENSE PODER ACOMIADAR-LES"  4



dv, 24 abril 20202

CRISI DEL COVID-19

MOLLET / BAIX VALLÈS. Des del di-

jous, i després que el Servei Ca-

talà de la Salut donés el vistiplau, 

l'Hospital de Mollet ha començat 

un pla de desescalada per poder 

atendre pacients preferents, més 

enllà de la Covid-19. Segons el 

director general de la Fundació 

Sanitària Mollet, Jaume Duran, la 

planificació, que forma part del 

pla de contingència que la insti-

tució va posar en marxa per fer 

front a la pandèmia, s'ha pogut 

engegar perquè "s'ha arribat al 

moment en què hi ha més altes 

que ingressos per la Covid-19 i 

el centre pot començar a incor-

porar les atencions a aquests 

pacients preferents".

Així doncs, des del dijous de la 

setmana passada, s'atenen pa-

cients de diferents especialitats, 

tant a consultes, com a gabinets, 

com a l'hospital de dia, que per 

necessitats de les seves malalties 

es consideren d'atenció prefe-

rent –que són aquells que s'han 

de veure en un mes– i que per 

culpa de la pandèmia no ha estat 

possible visitar. Des de principis 

d'aquesta setmana s'hi han afegit 

les atencions en cirurgia menor i 

cirurgia major ambulatòria local. 

"Hem començat a recuperar 

aquests pacients i els hem co-

mençat a visitar en aquests es-

pais", explica Duran. En total, des 

del passat 16 d'abril, la FSM ha 

realitzat més de 250 consultes ex-

ternes i gabinets d’exploracions. 

L'accés d'aquests pacients a 

consultes externes i a serveis que 

no estiguin relacionats amb el 

L'Hospital inicia el pla de desescalada 
i reprèn l'atenció a pacients preferents
La institució aplica un protocol de seguretat en els accessos al centre per evitar contagis de la Covid-19

Evolució 

La nova etapa d’estabilitat anunciada 
la setmana passada s’ha mantingut 
constant al llarg d’aquests darrers 
dies. A data d'aquest dijous 23 d'abril 
a l’Hospital de Mollet hi ha ingressades 
59 persones amb Covid19, 17 menys 
que la setmana anterior i 33 menys que 
fa dues setmanes. Pel que fa a les al-
tes, ja són 450 fins a la data, un nombre 
que ha augmentat en una cinquantena 
respecte dijous de la setmana passa-
da.  L'Hospital ha registrat des de l'inici 
de la pandèmia, 84 defuncions, vuit 
més que fa una setmana.

L'HOSPITAL MANTÉ LA 
TENDÈNCIA A REDUIR 
ELS INGRESSOS

coronavirus es fa amb un dispo-

sitiu de seguretat per evitar que 

puguin entrar pacients positius 

de Covid-19 a les instal·lacions. 

"Aquests dispositius són per 

controlar les persones que vin-

guin a fer consultes externes i 

serveis “No Covid” i per assegu-

rar que no tenen simptomato-

logia", expliquen fonts del centre.

Concretament, es fa un control 

previ i molt acurat de simptoma-

tologia, temperatura i situació epi-

demiològica de cada pacient, per 

telèfon i mitjançant controls d’ac-

cés a l’entrada de l’hospital. Això 

permet filtrar pacients sospitosos 

i assegurar la millor atenció possi-

ble amb la màxima seguretat tant 

fsm

PER SEGURETAT Als accessos a l'Hospital es fan controls de temperatura per evitar contagis

LA CONVIVÈNCIA DE L'ATENCIÓ A MALALTS 
DE COVID-19 I A LA RESTA DE PACIENTS 
n La crisi sanitària per coronavirus, més enllà de les setmanes més crítiques, 
tindrà un impacte pel que fa a la tornada a la normalitat de l'Hospital. "Com 

combinar un hospital normal amb un hospital que tracta Covid-19? Perquè 

seguirem tenint Covid-19", diu Duran. Tornar a una certa normalitat evitant 
contagis i resolent les necessitats assistencials que tenen els malalts és el 
repte al qual s'enfronten les institucions sanitàries. "Haurem de conviure amb 

el Covid i el més important és introduir certs elements de normalitat que 

ens permetin resoldre aquelles patologies que els pacients que no tenen 

Covid-19 també necessiten", apunta Duran. Sobre la possibilitat que la situació 
millori amb la pujada de les temperatures, Duran indica que hi ha dades que 
apunten que amb la millora del temps i l'augment de la temperatura el virus està 
"més arraulit i treballa menys". "Tant de bo sigui així perquè això facilitarà 

aquest retorn a la normalitat", conclou.

per a pacients com per a professio-

nals. També es segueix un protocol 

d’higiene de mans abans d’entrar i 

d'identificació, per assegurar que 

només entren les persones amb 

consulta o visita programada.

Al llarg de les pròximes setma-

nes, l’Hospital de Mollet seguirà 

mantenint la possibilitat de flexi-

bilitzar la capacitat hospitalària de 

forma ràpida per si es detecta algun 

rebrot dels contagis en el territori i 

assegurar així la seva atenció. Men-

trestant, des de la FSM segueixen 

apostant per mantenir al màxim 

les mesures de prevenció i confi-

nament definides pel govern i el 

Departament de Salut. i laura ortiz
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MOLLET / BAIX VALLÈS. L'ocupació 

dels llits d'UCI de l'Hospital de Mo-

llet ha passat del 120% a un 30%, 

un percentatge que es considera 

l'ordinari en situació de normali-

tat. Aquest és un dels indicatius de 

la millora de la situació del centre 

gestionat per la Fundació Sanitària 

Mollet, segons explica el seu direc-

tor general, Jaume Duran.

L’Hospital de Mollet disposa de 

10 llits d’UCI, autoritzats pel De-

partament de Salut, uns llits, que 

per la complexitat que atén l’hos-

pital molletà, ordinàriament estan 

ocupats per malalts considerats 

semicrítics. En els moments del 

pic de la malaltia, però, els 10 llits 

d’UCI es van veure desbordats. 

“S’han hagut d’utilitzar espais 

d’urgències amb respiradors i 

malalts intubats”, explica Duran. 

“La nostra UCI és una UCI peti-

ta no ha permès absorbir tants 

pacients crítics precisament en 

un lloc on la taxa d’incidència 

ha estat molt alta”, reconeix el 

director de la FSM, qui, en aquest 

sentit, posa en valor el dispositiu 

del Servei d’Emergències SEM de 

drenatge de pacients crítics a al-

tres centres hospitalaris. “El SEM 

contínuament ha anat derivant 

pacients”, assevera Duran, qui, 

en relació a la denúncia del comi-

tè d’empresa sobre el col·lapse de 

l'atenció als malalts crítics, indica 

que va coincidir en el moment de 

màxima pressió de totes les UCI 

de Catalunya. "El mateix dia del 

comunicat, el SEM havia derivat 

ja 25 pacients", assegura Duran.

A més de l'ocupació a l'UCI, el di-

rector de la FSM apunta altres da-

des que conviden a l'optimisme: la 

davallada progressiva dels ingres-

sos per Covid-19 –fins divendres, 

dijous havia estat el dia amb men-

ys ingressos: 6 quan s'havien arri-

bat als 40 diaris; el retorn de gran 

part de professionals que havien 

estat afectats o en quarantena –en 

aquest moment hi ha un 4% del 

personal afectat, ; el creixement 

de les altes, a un ritme superior 

al dels ingressos, i la reducció de 

l'ocupació dels llits d'hospitalitza-

ció amb malalts de Covid-19, que 

ha passat del 85% al 75%.

Situació estable
Segons Duran, la situació actual 

és d'"estabilitat" després de més 

de cinc setmanes des de l'inici de 

la pandèmia. "El pla de contin-

gència contenia una resposta 

a la fase d'atac de la pandèmia 

específicament al territori de 

la FSM tenint en compte que 

les taxes de Mollet i Parets han 

estat superiors i el pla s'ha ade-

quat a aquesta situació diver-

sa", apunta el director de la FSM.

El pla de contingència va servir 

per coordinar la resposta que la 

institució va haver de donar durant 

L'ocupació a 
l'UCI passa 
del 120 al 30%

@fsmhospital

LA FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET HA REALITZAT 
MÉS DE 850 PROVES PCR AL SEU PERSONAL
n L'Hospital de Mollet ha arribat a tenir afectats per 
Covid-19 –siguin contagiats o en quarantena– un 15% de 
la seva plantilla de professionals. Aquesta va ser la dada en 
el moment més àlgid d'afectació, la qual ha anat baixant per 
situar-se actualment en un 4%. Després del pic de contagis 
patit a l'Hospital, molt del personal afectat s'ha pogut anar 
reincorporant a la feina, un indicador, segons el director 
general de la Fundació Sanitària Mollet, Jaume Duran, que 
mostra una millora de la situació.

Duran destaca la feina feta pel Servei de Prevenció de 
la institució, des del qual s'han fet més de 850 proves PCR 
als professionals perquè "tothom tingui la garantia que 
està treballant amb seguretat i per saber on són des del 
punt de vista de la malaltia", diu Duran, qui afegeix que 
s'ha reforçat la prevenció i no s'ha deixat tornar a la feina 
ningú que no donés negatiu en la PCR. "No hem patit per 

l'abastiment de test ni els hem limitat. Shan fet tots els 

que hem considerat necessaris", diu.
Les proves PCR és el sistema diagnòstic que s'ha usat 

a l'Hospital de Mollet perquè "és el més contrastat", 

diu Duran, qui explica que els tests ràpids tenen algunes 
dificultats de sensibilitat i, per tant, "no són tan fiables". 
Amb tot, des de fa uns 10 dies l'Hospital disposa de 
tests ràpids antigènics –que busquen el virus– i que 
proporcionen un resultat més ràpid, en dues hores. "Els 

hem usat poc i només en alguns casos en què necessitem 

córrer per confirmar positius. Però quan són negatius no 

tenim la certesa que ho són i aleshores s'ha de fer PCR", 
apunta Duran. Pel que fa als reactius de l'anticòs encara no 
en disposen però "suposem que quan el govern decideixi 

fer una distribució en el territori d'aquesta tipologia de 

test també ens arribarà", avança Duran.
Sobre els materials de protecció, Duran assegura que el 

centre, des del primer moment, n'ha tingut suficient gràcies als 
proveïdors habituals. "En alguns moments de pic d'activitat 

hem patit una mica però tothom ha tingut el material 

necessari". De fet, el director de la FSM apunta que fins al dia 
d'avui no han necessitat material del que ha proveït el Ministeri 
de Sanitat o el Departament de Salut. "Els proveïdors habituals 

ens han garantit un dia a dia tranquil en aquest sentit", diu.

les primeres setmanes. "Va ser una 

resposta molt ràpida. Es va haver 

d'adaptar la institució, els pro-

fessionals i tots els dispositius 

d'aguts crítics", explica Duran. A 

més, es van haver de tancar acti-

vitats ordinàries de manera molt 

ràpida. Aquesta situació es va donar 

durant les dues primeres setmanes 

i mitja, fins al pic de finals de març, 

des del qual "hem començat la 

fase de descens. Estem en una si-

tuació de pandèmia continguda 

amb unes dades actuals que són 

bones però no per dir que estem 

en situació de normalitat. Són el 

resultat d'un bon confinament", 

assegura Duran. i laura ortiz

La reducció d'ingressos i el retorn de 
professionals, indicadors de la millora
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MOLLET. El Baix Vallès i, especial-

ment, Mollet i Parets, dos munici-

pis que tenen l'Hospital de Mollet 

com a referència, han estat indrets 

on la incidència del coronavirus ha 

estat superior a la mitjana. Aques-

ta ha estat la causa principal per la 

qual, en alguns moments del pic de 

contagis el centre molletà ha vis-

cut moments de gran complexitat, 

tot i la reorganització tant d'es-

pais com de personal previstos al 

pla de contingència. "Des de bon 
principi vam preveure espais si 
la taxa d'atac era entre el 15 i el 
25%, però va ser superior", diu 

el director de la Fundació Sanitària 

Mollet, Jaume Duran. 

Així, es van preveure diferents 

espais que van suposar duplicar el 

100% de la capacitat del llits ordi-

naris d'un mes de març o abril nor-

mal, un nombre que "es va anar 
escalant en funció de les neces-
sitats", explica Duran. Es van haver 

d'obrir el 100% dels llits evitant les 

habitacions individuals, es va ocu-

par la maternitat i es va reconvertir 

l'hospital de dia mèdic en un hos-

pital ordinari, amb llits en comptes 

de sillons, amb gasos i atenció mè-

dica de primer nivell. També es van 

ocupar espais d'ambulatoris i con-

sultes així com el 100% de la ter-

cera planta del sociosanitari. "Ara 
hem tornat a la situació inicial i 
només tenim un 10% de la nos-
tra capacitat normal ampliada. 
Hem passat de créixer un 60% a 
un 10% actual. És un bon indica-
dor de tornada a la prudent nor-
malitat", assegura.

El pla de contingència aplicat per 

l'Hospital de Mollet per fer front a 

la pandèmia també ha suposat una 

reorganització de personal, que ha 

fet que professionals de diferents 

especialitats com traumatòlegs, 

uròlegs o cirurgians hagin treba-

llat braç a braç, per exemple, amb 

els internistes. "Cada matí, tot 
el cos facultatiu doctora, coor-
dinat per la direcció mèdica, 
la doctora Molina i el doctor 
Muñoz, han reordenat totes les 
atencions mèdiques amb altres 
professionals que s'han posat a 
disposició", diu Duran, qui asse-

gura que ha passat el mateix amb 

altres col·lectius com els d'infer-

meria i auxiliars. 

Una malaltia desconeguda
La pandèmia de la Covid-19 tam-

bé ha suposat un fort impacte per 

als professionals mèdics que s'han 

enfrontat a una malaltia descone-

guda. "Hem anat aprenent sobre 
aquesta malaltia sobre la mar-
xa", diu Duran, qui reconeix que 

els metges, sobretot durant les pri-

meres setmanes, es trobaven que 

no sempre sabien com abordar la 

malaltia anticipadament. "Els pri-
mers dies, en 24 o 48 hores el 
virus generava una reacció infla-
matòria en el pulmó, una pneu-
mònia bilateral, que generava 
la síndrome d'estrès respiratori 
aguda i provocava insuficiències 
respiratòries de les quals a vega-
des no se'n podien en sortir i al-
guns pacients morien", lamenta. 

Duran indica però que amb el 

pas de les setmanes els metges 

disposen de més dades i la malal-

tia es tracta d'una manera més 

aguda anticipadament. "Amb les 
experiències i les investiga-
cions mèdiques arreu del món 
de les últimes setmanes s'han 
començat tractaments antiin-
flamotoris, retrovirals... i s'ha 
anat veient que hi ha coses que 
funcionen més o menys perquè 
fa tres mesos aquesta malaltia 
no la teníem entre nosaltres", 

conclou. i laura ortiz

MOLLET / BAIX VALLÈS. Al desco-

neixement de com tractar els pa-

cients amb la Covid-19 s'hi ha su-

mat la duresa de la malaltia, que 

també ha fet efecte en el personal 

sanitari. "Aquesta malaltia s'em-
porta persones i ho fa d'una ma-
nera dolenta, sense poder-les 
abraçar, sense poder-los dir 
adéu i amb una sensació molt 
ràpida", reconeix Duran. Segons 

el director de la fundació, la Co-

vid-19 afecta les persones que 

la pateixen perquè "són moltes 
hores d'estar sol, de tenir in-
certeses", però també afecta els 

familiars, que han de patir des 

de la llunyania la malaltia sen-

se saber exactament què passa, i 

els professionals. "Aquests dies 
intentes aprendre les mirades 

de la gent perquè com tothom 
va amb mascaretes ens comu-
niquem pels ulls i veus ulls 
de gent cansada, que somriu 
perquè algú els ha portat uns 
xuxos per esmorzar, veus ulls 
vermells de gent que ha plorat", 

explica Duran. 

Davant aquesta situació, la FSM 

ha organitzat un dispositiu ex-

traordinari amb psicòlegs i psi-

quiatres tant per als familiars i 

per als malalts com també per als 

professionals perquè "s'han vist 
sotmesos a una gran pressió i 
a una nova manera d'entendre 
una malaltia que no coneixes i 
que és molt difícil explicar". La 

incertesa ha estat un dels factors 

més difícils de gestionar. "Quan 
tens la sensació que un pacient 

se te'n va és molt dur marxar 
a casa pensant si demà hi serà. 
Els metges i infermeres no es-
tem preparats per fer això", 

lamenta Duran. "Hi ha equips 
especialitzats en finals de vida 
però previsibles, finals de vida 
pels que hem estudiat". 

En el cas de l'Hospital de Mo-

llet, mitjançant el servei d'atenció 

espiritual, s'ha procurat "sempre 

que ha sigut possible" que algun 

familiar pogués entrar a acomia-

dar el malalt en moments de cer-

tesa que es tractava d'un final de 

vida. Acompanyats per un profes-

sional i amb totes les mesures de 

prevenció s'han pogut dir adéu en 

un gest que "allibera el familiar 
i la persona que està en els úl-
tims minuts de vida". i l.o.

"Ara sabem més 
de la malaltia 
i ens podem 
anticipar millor"

"La Covid s'emporta persones 
d'una manera dolenta, sense 
poder-les acomiadar" 

fsm

DIRECTOR GENERAL  Jaume Duran és el responsable de la Fundació Sanitària Mollet des del 2008
"Hem pogut tornar a la 

situació inicial i només tenim

un 10% de la capacitat

d'hospitalització ampliada"

El director de la Fundació Sanitària Mollet 

indica que la incidència al Baix Vallès 

ha estat superior a la prevista 
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MOLLET DEL VALLÈS. Anestesista de formació i 

metge del servei d'addiccions de l'Hospital de 

Mollet, Víctor Espiga, ha pogut extreure una 

part positiva del drama del coronavirus: la 

inspiració. Aficionat a escriure –té el blog Lle-

tres i gargots des de fa poc més de tres anys– 

Espiga és l'autor del Conte del Coronavirus, 

un relat curt que s'ha fet viral aquestes setma-

nes i que s'ha traduït, entre altres, a l'italià, el 

rus i l'alemany, i que en la seva versió castella-

na ja ha superat les 400.000 visualitzacions.

Ara, per Sant Jordi, el metge molletà ha 

escrit un nou relat Els sanitaris són Sant Jor-

dis, un conte, que vol ser un reconeixement 

a l'esforç i la feina de tot aquest col·lectiu 

que lluita contra el virus en primera línia. 

"Volia fugir de la idea dels herois. Sant 

Jordi és un lluitador però és humà, com 

els sanitaris", explica Espiga. Una dimen-

sió humana que es tradueix en experiències 

positives però també en patiment, un pati-

ment que ells i els seus companys han vis-

cut en primera persona a l'Hospital de Mo-

llet. "Està sent una etapa emocionalment 

complexa, una barreja d'emocions. Els 

sanitaris estem entrenats per curar, no 

per veure morir i aquests dies he pogut 

veure el patiment de molts dels meus 

companys, que han demostrat una gran 

professionalitat", diu Espiga. 

Reconeixement a tot un col·lectiu
Precisament, el relat de Sant Jordi neix del 

suggeriment d'algú de l'Hospital que va em-

pènyer Espiga a escriure. "Fa unes setma-

nes algú em va dir, hauries de fer algu-

na cosa perquè els sanitaris comencen 

a estar molt cremats i aquesta ha estat 

la forma de reconèixer-los", assevera.

El conte, que es pot trobar al blog de l'autor 

i a Youtube i que ja té també la seva versió 

en castellà, compta amb la participació del 

pianista Jesús Acebedo i amb Mariona Casa-

novas, qui posa veu a la reflexió que fa l'autor 

sobre la tasca dels sanitaris i a vocació de gua-

rir: "Tot i que sabia que anava a fer una feina 

que no seria fàcil, tenia l’estranya sensació que 

el seu lloc era allà dins. Com si tot el que havia 

fet durant els darrers anys adquirís avui tot el 

seu sentit. Sentia com si, paradoxalment, anar 

cap al perill el tranquil·litzés. Com si el perill de 

debò fos, en aquests moments, voler estar lluny 

del perill", resa el conte.

Espiga, a més, ha convidat diversos il·lus-

tradors que han fet la seva lectura d'aquest 

conte de Sant Jordi tan especial. Hi han 

col·laborat: Daniel Garcia Moragues, Joan 

Pérez Carol, Jordi Juncosa, Judith Lansaque, 

Sergi Càmara, Sílvia Morilla, Marc Torre-

cilla, Jaume Roig, Tresa Calbó, Lluís Cada-

falch, Roser Calafell, Ada Sinache, Albert 

Riera i Berta Pons. ❉ laura ortiz

"Sant Jordi és un lluitador però 
és humà, com els sanitaris"

"Els sanitaris estem entrenats per

curar no per veure morir. He vist el

 patiment dels companys, que han

 mostrat una gran professionalitat

Espiga, metge de la FSM i autor del conte del coronavirus escriu 'Els sanitaris són Sant Jordis'

v.e.

SANITARI I ESCRIPTOR Víctor Espiga, metge de l'Hospital, és l'autor del relat de Sant Jordi

BAIX VALLÈS. La Fundació Sanità-

ria Mollet ha volgut celebrar la 

diada de Sant Jordi amb un regal 

molt especial per als seus paci-

ents. Aquest dijous, personal de 

l'Hospital ha fet entrega d'un punt 

de llibre amb una rosa i d'una 

publicació amb el conte del doc-

tor Espiga, Els sanitaris són Sant 

Jordis, amb la portada il·lustrada 

amb els dibuixos que diversos 

il·lustradors han fet inspirant-se 

en el relat. 

Els regals s'han lliurat a urgèn-

cies, hospitalització i en els punts 

d'entrada a l'Hospital. A més, la 

FSM ha repartit roses entre els 

seus treballadors i ha rebut una 

donació de rosers.

D'altra banda, la FSM ha volgut 

donar les gràcies a totes les per-

sones per la seva responsabilitat 

durant el confinament i ha penjat a 

les seves xarxes un vídeo en agra-

ïment a "tota la ciutadania per 

quedar-se a casa, als qui tre-

ballen perquè la resta es pugui 

quedar a casa, escoles, donants, 

voluntaris, ajuntaments, cossos 

de seguretat i moltes persones 

més que han fet possible que 

hàgim arribat fins aquí". ❉

Roses i llibres per als 
malalts de l'Hospital

fsm

tresa calbó
www.tresacalbo.com

ada sinache
@adasinache.ilustraciones

joan pérez carol
https://ca-es.facebook.com/espaiblanc

roser calafell
@rosercalafell
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CRISI DEL COVID-19

ATENCIÓ SANITÀRIA  ELS MUNICIPIS DEL BAIX VALLÈS, AQUEST DIJOUS REGISTRAVEN 959 CASOS POSITIUS DE COVID-19, UN 38% MÉS QUE ELS DE FA UNA SETMANA

L'increment de proves fa 
aflorar més positius de 
coronavirus al Baix Vallès

* La taxa de positius és la taxa estandaritzada de casos detectats per cada 10.000 habitants

Són dades del 23 d'abril

SANT FOST

PARETS DEL VALLÈS
Casos positius:  131
Casos sospitosos: 140
Taxa de positius: 79,01*

MONTMELÓ
Casos positius:  45
Casos sospitosos: 57
Taxa de positius: 51,07*

MONTORNÈS
Casos positius:  131
Casos sospitosos: 141
Taxa de positius: 88,71*

STA. MARIA DE MART.
Casos positius:  3
Casos sospitosos: 7
Taxa de positius: 34,99*

MARTORELLES
Casos positius:  22
Casos sospitosos: 44 
Taxa de positius: 46,13*

MOLLET DEL VALLÈS
Casos positius:  452
Casos sospitosos: 547
Taxa de positius: 92,66*

LA LLAGOSTA
Casos positius:  59
Casos sospitosos: 98
Taxa de positius: 41,27*

Casos positius:  116
Casos sospitosos: 248
Taxa de positius: 121,43*Taxa superior a 100  

Taxa entre 50 i 100  

Taxa inferior a 50  

MOLLET / PARETS. Les residències 

de gent gran gestionades per la 

Fundació Sanitària Mollet –Santa 

Rosa a Mollet i Pedra Serrada a Pa-

rets–acumulaven a finals de la set-

mana passada 19 defuncions des 

de l'inici de la pandèmia. Les dues 

residències no s'escapen de la 

llarga llista de defuncions que ha 

acumulat el sector residencial, que 

ha patit greument l'impacte de la 

Covid-19. "Les residències són 
un terreny molt adobat perquè 
aquest virus s'hi instal·li", indica 

el director general de la Fundació 

Sanitària Mollet, Jaume Duran. "És 
un lloc on la gent conviu i com-
parteix espais, són persones 
grans amb edats molt altes, amb 
malalties, uns ingredients que 
faciliten el contagi", diu.

En total, des de l'inici de la pan-

dèmia i fins a aquest dijous a totes 

dues residències s'han registrat 19 

defuncions –12 a la Pedra Serrada 

i 7 a Santa Rosa. Segons fonts de 

la FSM, actualment, les persones 

amb positiu de Covid-19 –que es 

mantenen aïllades– als dos equi-

paments són 16 (12 a Santa Rosa 

i 4 a Pedra Serrada).

Pel que fa a la plantilla de pro-

fessionals de les dues residències, 

la setmana passada n'hi havia un 

5% de baixa (7 a la Pedra Serrada 

i 6 a Santa Rosa), un percentatge 

similar al de l'Hospital. "S'han fet 
PCR a tots els professionals i a 
totes les persones que presen-
taven símptomes perquè dis-
posem de servei mèdic i s'han 
sectoritzat les instal·lacions", 

LES RESIDÈNCIES PEDRA SERRADA DE PARETS I SANTA ROSA DE MOLLET TENEN UNA QUINZENA DE CASOS DE COVID-19 POSITIUS

La Fundació Sanitària Mollet ha fet proves 
a tots els treballadors i als avis amb 
símptomes de les seves residències

BAIX VALLÈS. L'augment en la dar-

rera setmana del número de pro-

ves realitzades (siguin PCR o tests 

ràpids) ha fet aflorar nous casos 

de Covid-19 als municipis del Baix 

Vallès i s'ha traduït en un incre-

ment de positius significatiu. Se-

gons les dades del Departament de 

Salut, aquest dijous els municipis 

baixvallesans sumaven un total de 

959 positius, 265 més que la set-

mana anterior, una xifra que supo-

sa un augment del 38% en set dies. 

Mollet és la població amb un 

nombre més elevat de casos, que 

han crescut un 25% respecte la 

setmana anterior. La taxa de posi-

tius és del 92,66 per cada 10.000 

habitants, només superada per la 

de Sant Fost, que registra un ín-

dex del 121,43 per cada 10.000 

habitants i que és la població que 

més casos ha detectat en els últims 

dies, amb un increment del 111%.

El segon municipi amb un in-

crement més notable en la darre-

ra setmana és Montornès, amb un 

61% més de positius i un total de 

131 casos confirmats.

Aquest dijous, Salut ha tornat a 

canviar el criteri de recompte de 

dades i a més dels casos positius 

–aquells diagnosticats amb una 

prova– ha inclòs els anomenats 

casos sospitosos, que corresponen 

a persones que en algun moment 

han presentat símptomes i un 

professional facultatiu els ha clas-si�icat com a possible cas, però no 
tenen una prova diagnòstica (PCR 

o test ràpid) amb resultat positiu.

Sant Fost duplica els casos
El municipi que ha registrat un 

increment més notable ha estat 

Sant Fost de Campsentelles, que 

ha duplicat els casos comptabilit-

zats i ha passat dels 55 de la set-

mana passada als 116 de l'actual. 

Aquest augment té molt a veure 

amb la realització de proves que 

durant aquesta setmana s'han 

dut a terme a les residències de 

gent gran de la població. "Fins 
dilluns s'havien fet 200 proves 
a treballadors i residents de les 
residències El Racó –que segons 

fonts de Salut aquesta setmana 

ha rebut una visita rutinària de 

seguiment– i Emi Rosa", assegu-

ra el regidor de Serveis Socials 

de Sant Fost, Alberto Bastida, qui 

indicava que durant aquesta set-

mana s'estendrien les proves a la 

MOLLET. L'Ajuntament s'ha sumat  

al conjunt de municipis catalans 

que han ofert els seus espais per 

garantir les donacions de sang i 

plasma a Catalunya durant la cri-

si de la Covid-19. Els dies 26, 27 i 

28 d’abril, el Mercat Vell rebrà les 

persones donants desang i plasma 

amb totes les garanties de segure-

tat sanitària.

 Els horaris seran diumenge 26 

d’abril, de 9.30 h a 14.30 h; dilluns 

27 d’abril, de 9.30 a 14.30 h i de 17 

a 20.30 h; i dimarts 28 d’abril, de 

9.30 a 14.30 h i de 17 a 20.30 h.

 Encara que Mollet del Vallès, 

com la resta del país, es troba en 

una situació de confinament pel 

coronavirus, la sortida de les cases 

per anar a donar sang i plasma és 

permesa, això sí, amb cita prèvia. 

Per donar sang cal reservar hora 

a donarsang.gencat.cat i per donar 

plasma cal reservar hora al correu 

plasma@bst.cat

La donació de sang i plasma és 

un acte imprescindible per ga-

rantir l’assistència sanitària en 

els hospitals i que continua sent 

necessària durant la pandèmia 

de coronavirus per a tractaments 

de càncer, accidents o parts amb 

complicacions. Per aquest motiu, 

el Banc de Sang fa una crida a la 

ciutadania d’arreu del país perquè 

doni sang i plasma. ❉

El Mercat Vell de 
Mollet acull tres 
dies de donació 
de sang i plasma

apunta Duran.

La Vinyota, residència per a dis-

capacitats intel·lectuals gestiona-

da també per  la FSM, també té un 

factor de risc i ha registrat algun 

cas de Covid positiu. Amb tot, des 

que es va tancar el centre de dia 

per ordre d'Afers Socials i Famí-

lies "va disminuir molt la càrre-
ga i a més algunes famílies han 
optat per endur-se els nanos a 
casa. Això permet que el confi-
nament i aïllament s'hagi pogut 
fer bé", diu Duran. ❉

resta d'equipaments residencials. 

De fet, en les darreres setmanes, 

l'Atenció Primària de la Metropo-

litana Nord ha intensificat el seu 

pla d'acció a les residències per fer 

front a l'epidèmia de la Covid-19. 

Des de mitjans de març s'han dut 

a terme més de 2.000 proves PCR, 

tant a usuaris com a professionals, 

entre les gairebé 200 residències 

del territori, amb més de 10.000 

usuaris que hi viuen.

Segons l'Institut Català de la Sa-

lut, s’han prioritzat les residències 

on hi havia més casos, per prote-

gir la salut dels seus interns i dels 

professionals que hi treballen. De 

mitjana, s’han fet 250 PCR diàries, 

de les quals s’obté el resultat en 

un termini aproximat de 12 hores.

Els resultats de les proves i les 

altres informacions recollides ser-

veixen per confeccionar un mapa 

de situació de les residències del 

territori, que determina les actua-

cions concretes a dur a terme, com 

la identificació dels centres on cal 

prendre mesures urgents o la im-

plementació dels aïllaments allà on 

és necessari. Aquesta tasca es de-

senvolupa d’acord amb la Regió Sa-

nitària, el Departament d'Afers So-

cials i els ajuntaments. Ara, a més, 

tota aquesta feina s’ha començat a 

reforçar amb la introducció de tests 

ràpids. ❉ l.ortiz / a.mir

Els municipis amb una taxa d'incidència 

més alta són Sant Fost, Mollet i Montornès

El personal de baixa als dos
equipaments és d'un 5%, un

percentatge similar al de la 
plantilla de l'Hospital
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Educació assigna 169 connexions 

a alumnes molletans sense Internet
MOLLET. L'objectiu per al tercer tri-

mestre del curs escolar és que tots 

els alumnes puguin disposar del 

material necessari per seguir les 

classes de forma virtual. Per això, 

el Departament d'Educació, les es-

coles i instituts i els ajuntaments 

han fet una anàlisi de necessitats 

per poder garantir que cap alumne 

es quedi sense accés a Internet i ja 

han començat a arribar els mate-

rials, tot i que amb retard, ja que el 

curs es reprenia el passat 14 d'abril.

A Mollet, aquest dimarts, Educa-

ció anunciava l'assignació defini-

tiva de connexions a la xarxa que 

la Generalitat ha atorgat a aquells 

alumnes molletans que no tenen 

accés a Internet i que el necessiten 

per poder seguir el curs escolar a 

distància. En total, són 169 reparti-

des entre escoles de primària i ins-

tituts de la ciutat.

Segons el director dels Serveis 

Territorials al Maresme-Vallès Ori-

ental, Pere Masó, el mateix dimarts 

s'enviava als centres educatius l'as-

signació definitiva de connexions a 

la xarxa que proporciona el Depar-

tament d'Educació. Segons Masó, la 

setmana passada es va fer una as-

signació provisional i es va demanar 

als centres que fessin una relació de 

l'alumnat al qual calia atorgar cada 

una de les connexions. Un cop feta 

l'anàlisi de les demandes dels cen-

tres es va fer una reassignació que 

ENSENYAMENT  EL TERCER TRIMESTRE COMENÇA AL BAIX VALLÈS AMB EL REPTE DE LA CONNECTIVITAT DELS ESTUDIANTS

PARETS. L'Ajuntament, conjunta-

ment amb els centres educatius i 

Vodafone oferiran connectivitat i 

dispositius als alumnes amb vul-

nerabilitat tecnològica. La regido-

ra d'Educació, Casandra Garcia, 

indica que s'han detectat necessi-

tats en aquest sentit en unes 65 fa-

mílies d'estudiants de Parets. així 

doncs, el consistori s'ha adherit a 

la iniciativa Bo Social de connecti-

vitat que ofereix Vodafone, i amb 

la qual cedirà 20 targetes SIM du-

rant dos mesos de manera gratuï-

ta. A més, ha comprat cinc targetes 

més ubicades en uns dispositius 

anomenats MIFI que, de forma 

conjunta, ofereixen connexió a In-

ternet.

D'altra banda, els centres edu-

catius també cediran ordinadors 

portàtils i tauletes digitals a les 

famílies que no en disposen. Els 

pares/mares hauran de signar un 

acord per poder utilitzar-los i re-

tornar-los un cop finalitzi el curs 

escolar.

La regidora agraeix la coordina-

ció amb la regidoria d'Innovació i 

la tasca dels voluntaris i voluntàri-

es que ajudaran en el repartiment 

a domicili d'aquests dispositius al 

llarg d'aquesta setmana.  

luis simoes

A CASA  Els alumnes que necessitin els dispositius de connexió els rebran als seus domicilis

dilluns es va donar per conclosa i 

que dimarts es va enviar als centres.

Els dispositius informàtics i les 

connexions s'enviaran directament 

a casa de les famílies. Segons Masó, 

se n'encarregarà una empresa de 

telefonia que farà la instal·lació de 

les connexions i una empresa de 

transport portarà els dispositius a 

les adreces corresponents.

El llistat de connexions assig-

nades per centres és: Escola Joan 

Salvat Papasseit (28), INS Aigua-

viva (4), INS Mollet del Vallès (5), 

INS Gallecs (52), Escola Federico 

Garcia Lorca (1), Col·legi Lestonnac 

(2), Escola Sant Vicenç (10),  Escola 

Sant Jordi (5), Escola Montseny (7), 

Can Besora (10), Escola Cal Músic 

(6), Escola del Bosc (16), Col·legis 

Nous (6), INS Vicenç Plantada (4) i 

Escola Joan Abelló (13).

Per la seva part, el regidor d'Edu-

cació, Raul Broto, considera que 

"les dades de dotacions són in-

suficients i seguim a l'espera de 

les dades de necessitats, les qual 

hem demanat i encara no tenim", 

diu Broto, qui afegeix que "aquest 

tema ens preocupa i molt, però 

és el Departament qui ha d'oferir 

una solució a nivell de Catalunya, 

no es pot convertir en una com-

petició entre municipis. Nosal-

tres ens hem posat a disposició 

per col·laborar en el repartiment 

i seguirem reclamant a Educació 

que cobreixi les necessitats re-

als", diu.

Masó assegura que l'Ajuntament 

de Mollet ha estat informat des 

d'inicis d'abril de les actuacions que 

el Departament d'Educació pensava 

fer en relació amb la connectivitat 

a la xarxa de l'alumnat més vulne-

rable i "des del primer moment li 

hem demanat la seva disponibili-

tat a col·laborar".  

SOCIETAT
Informació sóbre habitatge al web municipal
L'Ajuntament de Mollet ha obert un apartat al web municipal per resoldre 
els dubtes més freqüents en matèria d’habitatge arrel de la situació 
generada pel Covid-19, on es recull la informació facilitada per l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya. A principis de setmana ja s'havien respost 
60 dubtes i consultes en matèria d’habitatge.

Torrats dóna 1.000 € al Sociosanitari
La Colla dels Torrats s'ha sumat a les moltes donacions 
solidàries que entitats, empreses i ciutadans han fet a la 
Fundació Sanitària Mollet (FSM). En concret, la colla ha 
donat 1.000 euros al centre sociosanitari de Mollet del 
Vallès, que gestiona la FSM.

Parets detecta 65 famílies amb 
dificultats per accedir a la xarxa

AMAZON LLIURA 18 TAULETES A PRÉSTEC 
PER A ALUMNES DE MARTORELLES
■ L'Ajuntament de Martorelles ha començat aquesta setmana la distribució 
a domicili de material escolar bàsic a infants del municipi per lluitar contra 
l'escletxa digital. El treball de diagnosi s'ha fet entre la regidoria d'Educació i 
infància, les escoles i l'Institut i, en total, sortiran beneficiats una cinquantena 
d'infants i adolescents del municipi. D'una banda, l'Ajuntament ha cedit 3 
ordinadors amb connexió a Internet, 6 routers i 28 lots de material escolar 
(plastilines, llibretes, un llibre, colors, llapis, goma, maquineta i bolígrafs).

L'Ajuntament ha demanat la col·laboració d'empreses del municipi o que 
treballen amb el consistori en diferents projectes per tal d'ampliar aquest lot 
de material escolar durant el confinament. En aquesta línia, l'empresa Amazon, 
amb una nau instal·lada al polígon, ha entregat 18 tauletes (6 amb connexió) a 
préstec; i, de la mateixa forma, Vodafone ha fet el lliurament de 9 targetes SIM. 

Distribució a domicili

L'Ajuntament de Sant Fost ha començat 
a distribuir les connexions a Internet als 
estudiants que en necessiten per seguir 
el curs telemàticament. Durant aquesta 
setmana i a mesura que els vagin arri-
bant, se seguiran entregant la resta de 
connexions i també els ordinadors por-
tàtils que el Departament d'Educació està 
repartint als municipis. Es tracta d'una 
iniciativa conjunta entre les escoles i 
l'institut de Sant Fost, que han identificat 
els estudiants que necessiten ordinadors 
i connexió a Internet, i l'Ajuntament, que 
està organitzant la distribució dels dis-
positius en col·laboració amb Educació. 
A Sant Fost, l'Ajuntament ha comprat els 
routers wifi i els plans de dades men-
suals i per tant, és qui s'encarrega de 
subministrar la connectivitat a Internet 
als estudiants que ho necessitin. "Fa una 

setmana i pico que tenim encarregats 

els routers, però de moment no ens han 

arribat tots", explica la regidora d'Edu-
cació, Patrícia Orta, qui assegura que el 
retard es deu a un problema de col·lapse 
de la companyia telefònica, que espera 
se solucioni en els pròxims dies. 

Als dipositius per connectar-se a la 
xarxa, se sumen els 770 kits de mate-
rial escolar que l'Ajuntament reparteix  
a tots els nens i nenes empadronats al 
poble, des de P3 fins a 6è de Primària. 
El kit porta llapis, colors de fusta, ce-
res, retoladors, llibretes, folis, carpe-
tes, gomes d'esborrar i maquinetes. 
Les entregues es fan a domicili i els kits 
van acompanyats de mascaretes per 
quan els més petits puguin sortir.

SANT FOST REPARTEIX 
LES CONNEXIONS I 
MATERIAL ESCOLAR
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Els psicòlegs donen el vistiplau 
a la sortida dels menors, però 
els preocupa la desescalada

MOLLET.  La proposta del govern de 
l'Estat de deixar sortir els menors 
de 14 anys al carrer acompanyats 
d'un adult a partir del 26 d'abril 
ha tingut bona acollida entre els 
psicòlegs especialistes en infants i 
adolescents. "Ja era hora. És una 
situació molt anòmala per a tot-
hom", ha assegurat Teresa Prades, 
del centre de psicologia i logopèdia 
Psico-3 de Mollet. Segons Prades, 
és una "necessitat real, molt for-
ta i potent" i calia posar-hi remei.

Opina el mateix Àlex Letosa, psi-
còleg del centre Camina de Mollet, 
qui considera a més que "és indis-
pensable que els menors sur-
tin a un espai obert, on puguin 
esbargir-se i tenir certa relació 
social", a diferència de la primera 
proposta de Madrid, que volia que 

aquests menors només poguessin 
sortir acompanyats per un adult 
per fer activitats de primera ne-
cessitat com anar a comprar, a la 
farmàcia o al banc. 

“Es tracta d’un alleujament 
parcial del confinament però la 
prioritat és evitar un hipotètic 
retrocés”, deia en roda de premsa 
la ministra portaveu del Govern, 
María Jesús Montero, aquest di-
marts, un missatge que el Ministre 
de Salut, Salvador Illa rectificava 
poques hores després,  i anunciava 
que els menors de 14 anys podran 
sortir a passejar cada dia amb un 
dels seus progenitors a partir de 
diumenge. 

Després d'aquest ball d'infor-
macions, els especialistes veuen 
amb bons ulls la rectificació de 

l'Estat, i confien que els pares i ma-
res, tal com han fet fins ara, faran 
complir la normativa als seus fills: 
"El què pot ser més complicat és 
mantenir les mesures de segu-
retat amb els  més petits, però si 
se'ls explica, els nens ho enten-
dran", diu Prades. 

El que preocupa als psicòlegs 
és com es durà a terme la deses-
calada i com pot afectar emocio-
nalment el desconfinament, per 
evitar problemes emocionals com 
l'estrès, l'ansietat i els pensaments 
negatius entre els menors, els 
quals segons un estudi elaborat 
per professionals sobre l'impacte 
psicològic de la quarantena, són 
més freqüents a partir del desè dia 
d'aïllament.

Per tal de reduir aquests pro-

CIUTADANIA  L'IMPACTE PSICOLÒGIC DE LA QUARANTENA POT OCASIONAR ESTRÈS, ANSIETAT I PENSAMENTS NEGATIUS

acn

CANVI D'ESCENARI Els menors de 14 anys podran sortir a passejar acompanyats d'un adult a partir de diumenge

Detalls de la mesura

El govern central donava a conèixer 

aquest dijous més detalls de la mesu-

ra per deixar sortir els menors al car-

rer. Els passeigs no podran durar més 

d'una hora al dia i els hauran de fer a 

prop del seu domicili -no es podran 

allunyar més d'un quilòmetre de casa- i 

hauran d'anar acompanyats d'un adult 

que convisqui amb ells. Cada adult 

podrà acompanyar fins a tres nens en 

un mateix passeig i els menors podran 

córrer, saltar i fer exercici mantenint el 

distanciament social. Podran sortir amb 

joguines pròpies com pilotes i patinets 

però sense accedir a parcs o zones in-

fantils. La sortida diària s'haurà de fer 

entre les 9 i les 21 h. Els menors d'entre 

14 i 18, podran sortir per fer les mateixes 

activitats que els adults.

PASSEIGS DE 
MÀXIM UNA HORA 
I A PROP DE CASA

blemes emocionals, des del cen-
tre Camina han volgut reforçar 
aquesta gestió emocional amb les 
famílies fent cursos telemàtics du-
rant aquestes setmanes de confi-
nament, els quals han tingut molt 
bona acollida: "Hem fet dos cur-
sos  i els hem omplert tots dos", 
explica Letosa, tot assegurant que 
les famílies que hagin adaptat mi-
llor la llar a les necessitats de l'in-
fant ho tindran més fàcil pel des-
confinament.

Amb tot, segons Prades, el mo-
ment més dur s'està començant a 
viure: "Ara és pitjor, saps que hi 
ha un final i no s'acosta". Per  a Le-
tosa, en canvi, això s'agreujarà quan 
els pares hagin de tornar a treballar, 
si els infants no tornen a l'escola. 
Així i tot, ambdós psicòlegs, són de 
l'opinió que aquesta quarantena ha 
donat a les  famílies  l'oportunitat de 
conèixer-se.   anna mir

MOLLET. L'Ajuntament ha començat 
a treballar en un pla de desconfina-
ment dels espais públics. L'alcalde, 
Josep Monràs, ha encarregat un 
protocol municipal "per estar pre-
parats per quan la situació mi-
llori i sigui possible", apunta. Des 
que va començar el confinament 
la majoria dels treballadors muni-
cipals estan teletreballant. Monràs 

ha demanat que el departament 
de Recursos Humans treballi en la 
redacció d’un protocol que preve-
gi, quan les circumstàncies així ho 
permetin, una tornada a la feina 
amb seguretat per als treballadors 
i les treballadores i també per als 
ciutadans que hagin de fer gestions 
amb l’Ajuntament presencialment 
en un futur.

 El protocol haurà de preveure 
si caldrà adaptar algun espai de 
treball, distàncies, equips de se-
guretat... El document tindrà en 
compte les normatives i criteris 
que marquin altres organismes 
competents com el govern de l’Es-
tat i el de Catalunya.
 L'alcalde ho anunciava en la re-
unió de la comissió de seguiment 

EL DOCUMENT HAURÀ DE PREVEURE MESURES PER QUAN ELS TREBALLADORS MUNICIPALS PUGUIN TORNAR A LA FEINA I ELS CIUTADANS FACIN GESTIONS 

Mollet comença a treballar en 
un protocol pel desconfinament

del coronavirus d'aquesta setma-
na, en què també es donava comp-
te del manteniment dels treballs 
de desinfecció diària d'espais es-
pecialment sensibles com l’entorn 
de les residències, l’Hospital, Cen-
tres d’Atenció Primària, així com 
els voltants de les farmàcies i bo-
tigues de tots els barris de la ciutat 
que estan obertes. 

Desinfeccions a espais tancats
El Consistori, a més, en previsió 
d'un desconfinament d'espais a mig 
termini, ja ha començat a fer des-
infeccions en profunditat a espais 
públics, entorn d’escoles i desin-

feccions interiors d’espais que ara 
estan tancats com, equipaments 
municipals i els centres escoles.

En la reunió també es va comu-
nicar la decisió de suspendre totes 
les activitats a la via pública que hi 
havia previstes durant el maig, da-
vant la dificultat de tirar-les enda-
vant amb la informació de què avui 
es disposa.

L’alcalde agraeix als molletans el 
seu "comportament exemplar" 
i demana que es continui fent cas 
a les instruccions pel confinament 
perquè "hi ha motius per l’espe-
rança, però no podem abaixar la 
guàrdia".  

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola
Assessor fiscal 

salvador.xicola@asemax.org

Alguns canvis fiscals 
en el Reial decret llei 

15/2020, de 21 d’abril

La citada norma aprova noves mesures fis-
cals per a mitigar els efectes del Coronavi-
rus, algunes de les quals portem a aquest 
espai.

1. Reducció del tipus d’IVA:
Es redueix temporalment al 0% l’IVA aplica-
ble al subministrament de material sanitari 
de productors nacionals a entitats públi-
ques, sense ànim de lucre i centres hospi-
talaris.
Es redueix l’IVA dels llibres, revistes i periò-
dics electrònics al 4%.

2. S’amplia el termini d’opció de modalitat 
de pagaments fraccionats de l’Impost de 
Societats (IS):
La norma permet de manera extraordinària 
optar a la modalitat de pagament fraccio-
nats prevista en l’art. 40.3 LIS per a contri-
buents del IS el període impositiu del qual 
s’hagi iniciat a partir d’1 de gener de 2020:
• Mitjançant la presentació del primer paga-
ment fraccionat del IS, ampliat fins al 20 de 
maig per als contribuents als qui sigui apli-
cable l’ampliació prevista en l’article únic.1 
del RD-llei 14/2020: contribuents amb fac-
turació inferior a 600.000 € en 2019.
• Mitjançant la presentació del segon paga-
ment fraccionat del IS en els primers 20 dies 
naturals del mes d’octubre de 2020, per a 
aquells contribuents que no poden aco-
llir-se al termini ampliat pel RD-llei 14/2020 
i l’import net de la qual de la xifra de negocis 
no hagi superat la quantitat de 6.000.000 € 
durant els 12 mesos anteriors a la data en 
la qual es va iniciar el període impositiu. No 
és aplicable als grups de societats en con-
solidació fiscal (capítol VI del títol VII LIS). 
El pagament fraccionat efectuat en els 20 
dies naturals del mes d’abril de 2020 serà 
deduïble de la quota de la resta de paga-
ments fraccionats que s’efectuïn a compte 
del mateix període impositiu determinats 
conformement a l’opció de l’art. 40.3.
• El contribuent que exerciti l’opció d´acord 
amb al que es disposa aquest article que-
darà vinculat a aquesta modalitat de paga-
ment fraccionat, exclusivament, respecte 
dels pagaments corresponents al mateix 
període impositiu.

3. Els dies naturals en estat d’alarma no 
computen en mòduls
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SANITAT  LA PREVISIÓ DE LA FARMACÈUTICA PARETANA ÉS DISPOSAR DE TESTS CONTRA LA COVID-19 AL MAIG I QUE EL TRACTAMENT ESTIGUI DISPONIBLE AL JULIOL

Grifols treballa per disposar 
d'un tractament contra el 
coronavirus a l'estiu
PARETS. L'empresa paretana Grifols 
continua treballant per combatre el 
coronavirus. En aquest sentit s'ha 
marcat dos objectius principals: 
treure lots de tests al maig i dispo-
sar d'un tractament per a aquesta 
malaltia al juliol.

D'una banda, la companyia líder 
en solucions diagnòstiques ha ac-
celerat el desenvolupament d'una 
prova diagnòstica automatitzada 
específica d'alta sensibilitat que 
permet la detecció del virus, i que 
està basada en la tecnologia d'am-

plificació mediada per transcripció 
(TMA). "Aquesta tècnica és capaç 
de detectar l'ARN del virus amb 
una sensibilitat equivalent o su-
perior a la de les tècniques basa-
des en PCR (reacció en cadena de 
la polimerasa)", asseguren des de 

Grifols.
A més, des de l'empresa paretana 

també expliquen que la tecnologia 
TMA es troba habitualment "en els 
centres de transfusió, bancs de 
sang i centres de donació de plas-
ma i s'adapta a grans volums de 
mostres de manera automatitza-
da". Els primers lots estan en procés 
de fabricació i es preveu que estiguin 
disponibles a principis de maig.

D'altra banda, Grifols també 
avança en un tractament contra el 
coronavirus amb almenys dos pro-
jectes. Un als Estats Units, on està 
recollint plasma de pacients recu-
perats per processar-lo i produir 

immunoglobulines hiperimmunes 
contra la Covid-19 que puguin 
servir –encara manca determinar 
l'eficàcia de la teràpia– per tractar 
la Covid-19.

L'altre el treballa amb la col·labo-
ració de les autoritats sanitàries es-
panyoles i alemanyes, per posat en 
marxa estudis clínics que permetin 
utilitzar plasma convalescent inac-
tivat com a potencial tractament, 
així com la utilització d'altres pro-
teïnes plasmàtiques, com immuno-
globulina o Alfa-1, per tractar els 
pacients amb coronavirus.

Tot plegat podria estar disponi-
ble a mitjans de juliol.  

BAIX VALLÈS. Segons les estimacions 
efectuades per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya en el mes de con-
finament per Covid-19 la generació 
de residus municipals a Catalunya 
ha caigut a una xifra estimada de 
242.000 tones, que és un 16,65% més 
baixa que en un mes normal (282.340 
tones). La recollida selectiva ordinà-
ria (orgànica, paper i cartró, vidre, 
envasos lleugers) en el seu conjunt 
cau un 20% –-11% l'orgànica, -40% 
paper/cartró, -30% vidre i - 14% en-
vasos lleugers–. Segons la Generalitat, 
amb aquestes xifres diversos factors 
es posen de manifest, "el confina-
ment ha comportat una retracció 
de l’activitat comercial i de serveis 
(bars, restaurants), així com dels 
desplaçaments al lloc de feina, fet 

que ha comportat la disminució 
de l’orgànica, el paper i cartró i el 
vidre. Per contra l’increment dels 
envasos lleugers és degut al major 
consum de llars pel fet d’estar en 
confinament".

Al Baix Vallès, en la línia del país, 
el descens de la recollida d'orgànica 
s'ha reduït al voltant del 5,29%, pas-
sant de 439,8 tones (febrer) a 416,5 
(març). Tanmateix, en les fraccions de 
selectiva, al març van augmentar-ne 
les tones. Concretament un 11,3% en 
envasos, un 14,3% en vidre i un 7,2% 
en paper i cartró.

Pel que fa a la recollida d'orgà-
nica, als municipis on més s'ha re-
duït aquesta xifra ha estat a Mollet 
(-16,4%), Montmeló (-13,2%) i la 
Llagosta (-12,7%), i on més ha pujat 

ha estat a Sant Fost (30,2%), Santa 
Maria de Martorelles (16,7%) i Mar-
torelles (15,9%). Quant a envasos, 
només Santa Maria de Martorelles 
ha patit una davallada (-31%), i els 
municipis amb un augment més gran 
han estat Sant Fost (24,3%), Montme-
ló (18,6%), Parets (13,6%) i Mollet 
(13,4%). En vidre, destaquen per la 
reducció de residus Parets (-25,2%), 
Santa Maria i Sant Fost (17%); i els 
pobles baixvallesans que més l'han 
augmentat han estat Martorelles 
(37,9%), Montornès (19,5%) i Mollet 
(18,9%). Per últim, les tones de paper 
i cartró recollides han baixat a Santa 
Maria (-15%) i Montmeló (-6,6%), i 
han pujat a la resta, destacant el gran 
augment a la Llagosta (48,58%), Sant 
Fost (25,8%) i Parets (19,1%). 

MEDI AMBIENT  TANMATEIX, LES TONES DE PLÀSTIC, VIDRE I PAPER HAN PUJAT EN LA SUBCOMARCA

Al març es van recollir 23 
tones menys d'orgànica
al Baix Vallès que al febrer

Mollet 141,8 169,6 83,32 73,48 73,76 62,05 106,64 106,53

Parets 57,9 55,5 25,17 22,16 16,19 21,64 29,58 24,83

Montornès 64,4 69,1 24,4 21,88 23,2 19,42 36,48 34,6

La Llagosta 27,6 31,6 16,04 15,61 12,46 2,55 24,97 16,8

Montmeló 30,9 35,6 14,74 12,43 11,18 12,54 19,68 21,08

Sant Fost 26,3 20,2 15,92 12,81 9,05 10,9 15,21 12,09

Martorelles 58 50 20,66 19,6 13,69 9,92 14,85 14,25

Santa Maria 9,6 8,3 3,38 4,94 1,41 1,7 2,06 2,42

MARÇ FEBRER

ORGÀNIC

EVOLUCIÓ DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS

VALLÈS ORIENTAL. El Consell 
de Direcció de l’Agència de 
Residus de Catalunya (ARC) 
ha aprovat finançar les ac-
tuacions previstes en el pro-
jecte per ampliar i millorar 
la planta de tractament de 
la fracció orgànica dels resi-
dus municipals del Centre 
Comarcal del Vallès Oriental, 
situat a Granollers. Aquestes 
actuacions compten amb un 
pressupost total màxim de 
38 milions d’euros, que l’ARC 
aportarà al Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, titular de la instal·la-
ció, a través d’una subvenció, 
i que provenen en bona part 
del fons del cànon de residus 
municipals.

Aquest cànon és un impost 
ecològic que incentiva un 
comportament més respec-
tuós amb el medi ambient i 
impulsa mesures de minimit-
zació i de valorització materi-
al dels residus. En concret, la 
subvenció permetrà ampliar 
la capacitat de tractament de 

la planta fins a les 80.000 to-
nes anuals, i enfocar una se-
gona etapa de creixement fins 
a les 100.000 t/any.

També s'hi podrà tractar 
la fracció orgànica en dues lí-
nies separades i amb proces-
sos adequats segons la seva 
qualitat, tot incorporant nous 
sistemes de pretractament, 
així com reformant els siste-
mes existents, i minimitzant 
la generació de rebuig.

A més, s'incorporarà un 
procés d’higienització del di-
gest que no sigui compostat in 
situ, i un sistema d’assecatge 
tèrmic del rebuig, amb apro-
fitament energètic, per reduir 
la generació i adequar-lo per 
a una valorització energètica 
posterior.

L'actuació també ampli-
arà la capacitat de digestió 
anaeròbia i de cogeneració 
amb biogàs i incorporarà un 
sistema d’enriquiment per a 
la conversió a biometà i pre-
paració per a altres usos, com 
la injecció a la xarxa. 

S'AMPLIARAN LES INSTAL·LACIONS DE GRANOLLERS

Els Ajuntaments poden 
reobrir les deixalleries
Davant de la reducció de les mesures de confinament decre-
tades per l’Estat, l’Agència de Residus de Catalunya considera 
que els ens locals, com a responsables de la gestió de les deixa-
lleries, poden valorar la idoneïtat de reobrir aquests espais i, 
per tant, permetre la prestació d’aquest servei. Així, serà cada 
ens local titular d’aquest servei qui valorarà el seu cas i deci-
dirà si es donen les condicions per poder reobrir el servei de 
deixalleria. 

La Generalitat destina 
38 milions a la planta de 
tractament d'orgànica

ENVASOS VIDRE PAPER

MARÇ FEBRER MARÇ FEBRER MARÇ FEBRER
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CDR Mollet i Sanitaris per la 
República uneixen esforços
MOLLET.  Els voluntaris del CDR de 

Mollet han unit esforços amb l'as-

sociació sense ànim de lucre, Sani-

taris per la República per repartir 

mascaretes arreu del territori cata-

là. Els molletans que compten amb 

gairebé una trentena de cosidores, 

han confeccionat 12.045 mascare-

tes des de l'inici del confinament. 

De cara al desconfinament dels més 

petits, també estan estudiant poder 

fer-ne per a infants.

Tot aquest material de protec-

ció es reparteix principalment als 

geriàtrics, un dels espais que més 

comandes els està fent arribar. 

"Nosaltres el ritme no l'hem bai-

xat, tot el material que fem, d'un 

dia per l'altre surt", explica el 

Rafa Molina, un dels coordinadors 

del projecte i membre del CDR Mo-

llet. Amb tot, assegura que "cada 

vegada ens costa menys acon-

seguir material", una labor que 

agraeix sobretot als centenars de 

voluntaris anònims que els estan 

fent arribar teles i d'altres materi-

als. I és que el grup de voluntaris 

preveu tenir feina per dos mesos, 

mínim. 

ELS GRUP DE VOLUNTARIS HA FET MÉS DE 12.000 MASCARETES

Les farmàcies tornen a 'respirar',  
repartides ja les primeres mascaretes
BAIX VALLÈS. Les farmàcies del 

Baix Vallès tornen a la normali-

tat després d'un inici de setmana 

combuls. Dilluns els farmacèutics 

començaven el dispensament de 

mascaretes proporcionades pel 

Govern per repartir entre els ciu-

tadans contra la Covid-19, amb di-

ficultats informàtiques i amb cues 

a les entrades dels establiments, 

amainades, en part, per la pluja 

que va caure.

"Fa dos dies que estem igual. 

El sistema està caient i no po-

dem atendre els nostres clients 

amb el servei que estem acostu-

mats a donar", explicava dimarts, 

el propietari de la farmàcia More-

no de Montornès, Agustín Moreno.

Per tal de poder dispensar les 

mascaretes, els primers dies, des 

de la farmàcia Moreno ideaven 

un mètode per poder entrar en el 

sistema les hores que la farmàcia 

estava tancada i en les quals el 

sistema no estava col·lapsat: "De-

manem a la gent que ens deixi la 

targeta sanitària i quan el siste-

ma està operatiu hi entrem i així 

les poden passar a recollir més 

tard", va explicar el farmacèutic.

SANITAT  ELS ESTABLIMENTS VAN PATIR PROBLEMES INFORMÀTICS I CUES A LES ENTRADES DELS LOCALS AMB L'INICI DE L'ENTREGA

Regulació

La Comissió Interministerial de Preus 

dels Medicaments i Productes Sani-

taris ha establert un preu màxim de 

venda al públic de les mascaretes qui-

rúrgiques de 0'96 euros, IVA inclós. Per 

altra banda, Salut ha recomanat l'ús de 

mascaretes per sortir al carrer entre 

els menors, especialment per als ma-

jors de 3 anys. Aquests poden fer servir 

les mateixes que els adults i les poden 

adquirir a la farmàcia.

SANITAT FIXA EN 
0,96€ EL PREU MÀXIM 
DE LES MASCARETES 

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès feia entrega 

aquest dimecres de nou material al CAP de Can Pantiquet de Mollet i també 

a alguns comerços loclas. Membres de la plataforma van donar als sanitaris i 

als comerciants pantalles i máscaretas per tal de protegir-se de la Covid-19 i 

evitar així la seva propagació, una tasca que fa setmanes que duen a terme.

Continuen les mostres de solidaritat

plataforma en defensa de la sanitat

Una situació de col·lapse que 

compartia, la Yasmine, tècnica de 

la farmàcia Tugas de Mollet: "Des 

de primera hora que hem tingut 

cues per recollir la mascareta, 

però el sistema ha començat a 

fallar cap allà a les 10 h", expli-

cava la tècnica dimarts i demanava 

donar prioritat a les persones que 

ho necessitin. "Hi ha mascaretes, 

no es quedaran sense", aclaria.

També a la farmàcia Maribel 

Iglesias de Sant Fost, es trobaven 

amb les mateixes dificultats: "Els 

problemes els vam tenir so-

bretot dilluns i dimarts al matí, 

aquesta tarda sembla que el sis-

tema funciona millor", assegu-

rava el farmacèutic Ivan Botellas, 

el qual destacava haver-se trobat 

amb alguns clients que havien en-

tès malament la informació. "Hi ha 

gent que donava per entès que 

aquesta setmana podria acon-

seguir dues mascaretes".

Aquesta mateixa situació la vivia 

el Fernando Llosa, gerent de la Far-

màcia del Poble de Parets: "Ha es-

tat desastrós. Hi ha hagut molta 

informació diferent i és normal 

que la gent no ho tingués clar", 

subratllava. Tot i que dimecres el 

sistema va funcionar millor.

Cada farmàcia va rebre 450 mas-

caretes, i fins aquest dimarts ja 

n'havien repartit més de la meitat.  

A Parets, la Farmàcia del Poble re-

bia aquest dijous 200 mascaretes 

més després d'esgotar existències. 

El col·lapse d'aquests dies no 

ha estat l'únic que han viscut les 

farmàcies durant l'estat d'alarma. 

Des que es va conèixer el primer 

cas de coronavirus a l'Estat, el pas-

sat mes de febrer, l'afluència de 

clients a aquests establiments ha 

incrementat. "Fa dos mesos que 

no parem, sobretot els matins", 

deia el farmacèutic de la farmàcia 

Maribel Iglesias.

I és que un dels productes amb 

més demanda des de l'inici ha es-

tat les mascaretes: "Al principi  

ens va costar molt aconseguir 

mascaretes, hi havia molta de-

manda i els preus eren molt ele-

vats", segons explicava la tècnica 

de la farmàcia Tugas.

A banda de les mascaretes, els 

gels desinfectants, l'alcohol, els ter-

mòmetres i els guants són els altres 

productes més venuts en aquests 

establiments. Tot i que són els 

guants, els que aquests últims dies 

comencen a escassejar.   anna mir

Els ajuntaments lliuren 
mascaretes a la gent gran
BAIX VALLÈS. L'Ajuntament de 

Martorelles va començar aquesta 

setmana el repartiment de 1.100 

mascaretes entre els majors de 65 

anys del municipi. El material ha-

via estat confeccionat per la xarxa 

de voluntaris del poble a través de 

la campanya impulsada per l'em-

presa Robin Hat i l'Ajuntament. 

Els voluntaris han cosit més de 

3.000 mascaretes i el consistori 

ha fet una nova crida per seguir la 

producció. Per altra banda, la bri-

gada municipal de Martorelles  va 

fer entrega dimarts al matí d'un lot 

de 800 mascaretes a la residència 

gent gran Les Moreres. Les masca-

retes corresponen al repartiment 

acordat pel comitè tècnic del Pla 

de Protecció Civil de Catalunya i 

que van ser entregades pel Govern 

central. També Protecció Civil de 

Sant Fost feia entrega  aquesta 

setmana d'unes 6.000 mascaretes 

a les set residències del municipi. 

Per la seva banda, a Mollet inici-

aven setmana repartint a les resi-

dències les mascaretes que havi-

en sobrat del dispensament de la 

setmana anterior entre els usuaris 

del transport públic. El govern 

també es comprometia a fer arri-

bar mascaretes a 1.100 infants de 

famílies especialment vulnerables 

de la ciutat.  

MARTORELLES, SANT FOST I MOLLET HAN REPARTIT MASCARETES A LES RESIDÈNCIES
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Mor el professor Xavier Morrás
Llicenciat en història per la Uni-

versitat de Navarra es va traslladar 

a Barcelona el 1974 on, ràpida-

ment, s’integrà en els moviments 

d’ensenyants dels barris. Segons la 

ressenya aportada pel columnista 

i amic de Morràs Jaume Noró, va 

participar en les reivindicacions 

de l’Escola Tramuntana al Carmel 

(1975) i, especialment, en la crea-

ció de l’Escola Sóller al barri de Por-

ta a Nou Barris (1976-1979). Un 

centre que formava part del col·lec-

tiu Escoles en lluita i que tenia com 

a objectiu una educació popular 

gestionada per la comunitat veïnal. 

A la Sóller es construïa una escola 

basada en els valors humans, on es 

desenvolupava l’amor a la llibertat, 

el sentit de la responsabilitat i la so-

lidaritat, l’esperit crític, la creativi-

tat i l’interès per aprendre.

Llavors en Xavier Morrás va ve-

nir a Mollet on va aportar la seva 

experiència i la seva manera d’en-

tendre l’educació, tot reforçant  

el treball col·lectiu que els mes-

tres de la zona portaven a terme 

per transformar l’ensenyament 

d’aquella època.

Des de l’Escola Sant Jordi va 

treballar, durant quinze anys,  

per construir una escola pública 

de qualitat i oberta a les famílies. 

Quan va caldre va assumir la direc-

ció del centre amb vocació de ser-

vei  a la comunitat educativa.

En implantar-se l’Educació Se-

cundària Obligatòria (1995) va pas-

sar a treballar a l’Institut Manolo 

Hugué de Caldes de Montbui, on va 

OBITUARI  VA SER MESTRE DE L'ESCOLA SANT JORDI DE MOLLET, ON VA TREBALLAR 15 ANYS I ON TAMBÉ VA ASSUMIR-NE LA DIRECCIÓ

BAIX VALLÈS. Les deu Càritas amb 

seu a Catalunya han iniciat una 

campanya per poder donar res-

posta a les peticions socials que 

l’entitat ha anat rebent d’ençà que 

va decretar-se l’estat d’alarma. La 

campanya porta per lema La ne-

cessitat s’ha triplicat. Tripliquem 

les donacions. #Caritasx3.

Francesc Roig, president de 

Càritas Catalunya, afirma que les 

demandes d’ajuda que setmanal-

ment rep l’entitat arreu de Catalu-

nya s’han multiplicat per tres, i que 

lluny d’aturar-se, Càritas estima 

que aquesta demanda s’anirà in-

crementat a mesura que s’allargui 

l’estat d’alarma.

“Des de Càritas, volem estar al 

costat de les persones més vul-

nerables, que moltes vegades 

són descartades del sistema, i 

que malauradament resten in-

visibles”, diu el president de Càri-

tas Catalunya.

En aquest sentit, Roig ha recor-

dat que durant el 2018 Càritas va 

atendre a més de 200.000 perso-

nes a Catalunya, i que amb la si-

tuació actual, s’estima que la xifra 

augmenti exponencialment du-

rant el 2020.

Per aquest motiu i davant 

l’emergència social, Càritas ha 

iniciat aquesta nova campanya, 

que no només vol ser una crida a 

la solidaritat de la ciutadania, sinó 

que també vol ser un homenatge i 

agraïments als més de 3.000 pro-

fessionals i voluntaris que conti-

nuen treballant diàriament per 

acollir i acompanyar a les perso-

nes que ho estan passant més ma-

lament durant aquesta crisi. 

SERVEIS CÀRITAS HA ENGEGAT UNA CAMPANYA D'AGRAÏMENT ALS VOLUNTARIS I INCREMENTAR L'ATENCIÓ ALS MÉS VULNERABLES

Càritas demana triplicar 
les donacions per 
l'augment de necessitat MOLLET. Els bancs d'aliments de 

Mollet estan donant servei a més de 

600 persones durant aquestes set-

manes de pandèmia de la Covid-19. 

L'Ajuntament ha fet compres extra-

ordinàries per abastir d'aliments 

el servei que es fa en col·laboració 

amb Creu Roja i Càritas.

En concret, el consistori molletà 

ha fet cinc compres de productes 

alimentaris perquè els bancs d’ali-

ments, que gestionen Creu Roja i 

Càritas, disposin de tots els produc-

tes necessaris per donar cobertura 

a les més de 600 persones a qui està 

donant suport. A més, el menjador 

social que gestiona Càritas està do-

nant servei a unes 40 persones.

Així s'ha indicat en la reunió 

d'aquest dilluns de la comissió tèc-

nica d'Emergències de la Covid-19. 

Segons dades municipals, l’Ajunta-

ment de Mollet en aquestes setma-

nes de pandèmia ha donat resposta 

a més de 10.000 consultes, du a ter-

me més de 300 accions i desenvo-

lupa 60 mesures específiques per 

donar resposta al coronavirus.

Pel que fa al suport a les famílies 

més vulnerables, els Serveis Socials 

continuen fent atenció telefònica i 

el seguiment de la situació que vi-

uen moltes famílies en situació de 

vulnerabilitat o en risc d’estar-ne. 

"Els ajuts són personalitzats i 

s’avalua cada cas individual-

ment amb especial cura de les 

persones que viuen soles i estan 

en edat de risc", apunten des de 

l'Ajuntament. En total, es dona su-

port a més de 1.700 persones, entre 

les quals hi ha més de 250 persones 

que reben ajut domiciliari o 40 per-

sones que reben suport del menja-

dor social gestionat per Càritas.

En matèria d'habitatge, s’ha 

obert un apartat al web per resol-

dre els dubtes més freqüents  i ja 

s’han respost 60 dubtes i consultes 

sobre qüestions de l'habitatge. 

Mollet ajuda a abastir
els bancs d'aliments

L'AJUNTAMENT DE SANT FOST DUPLICA EL 
LLIURAMENT D'ÀPATS DE SERVEIS SOCIALS
■ En les darreres setmanes s'ha duplicat el nombre d'àpats que l'Ajuntament 
de Sant Fost, des de serveis socials, lliura als ciutadans. Si al principi de l'estat 
d'alarma es feia repartiment a domicili de 215 àpats setmanals per als usuaris 
del menjador social, la xifra actualment ja arriba als 430 àpats, en la línia de 
l'increment de les demandes dels veïns. A més, des del consistori apunten que 
volen que aquest servei de menjador social vagi més enllà i pugui servir també 
per revisar l'estat dels veïns usuaris i informar a serveis socials en cas que 
requereixen una atenció més àmplia.

excel·lir com a professor de Ciènci-

es Socials  i on  va destacar per l’esti-

ma a la professió,  als seus alumnes  

i a la pedagogia.  A l’institut el recor-

den com una persona implicada, 

positiva i optimista. En jubilar-se va  

escriure, amb dos companys més,  

un llibre sobre la història de l’insti-

tut que es va publicar ara fa un any.

La seva faceta d’activista soci-

al el va portar a implicar-se en el 

Moviment del 15M, a l’Assemblea 

Popular de Mollet i a la Universitat 

Indignada 15M, que es va estendre 

pels barris de Barcelona amb la 

pretensió de  recuperar el concep-

te de l’educació popular com a eina 

de canvi social. Hi participà com a 

ponent en taules de debat sobre 

ensenyament per mantenir la me-

mòria històrica dels moviments 

socials de Nou Barris i per potenci-

ar-ne els actuals. Amb la seva com-

panya Isabel formava part de La 

Cofradía, una àmplia colla molle-

tana d’amics, una veritable família 

extensa, on durant 30 anys han 

compartit tota mena de vivències.

Ha mort com a conseqüència 

d’una curta i dolorosa malaltia que 

ha afrontat amb valentia, enteresa 

i dignitat.  

MOLLET. El passat 19 d’abril va 

morir el mestre i activista molle-

tà Xavier Morrás Pitillas. Nascut a 

Pamplona, des de molt jove va co-

mençar a tenir inquietuds socials 

dins del món de l’escoltisme.  Va 

col·laborar amb l’Editorial ZYX, 

una plataforma de lluita contra el 

franquisme, que editava materials 

sobre el món obrer.

Banderes a mig pal a 
Montornès per la Covid-19
MONTORNÈS. L'Ajuntament fa one-

jar des de dilluns les banderes a 

mig pal com a mostra de condol 

i en honor a les persones que han 

perdut la vida a causa de la pandè-

mia per la Covid-19. En un decret, 

que compta amb l'acord de totes 

les formacions polítiques amb re-

presentació municipal, s'ha resolt 

que les banderes de l'edifici de 

l'Ajuntament onegin a mig pal. El 

document dóna suport als malalts 

i els desitja una recuperació ràpida. 

També recorda la "cara més crua 

i dolorosa", les defuncions. "La 

impotència acompanyada d'una 

profunda pena ens acompanya 

aquests dies", expressa el text. 

CONSISTORI  MOSTRA DE CONDOL EN HONOR A LES VÍCTIMES

arxiu

XAVIER MORRÀS

Divendres, 24 d’abril de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(9h i 16h); Calaix de sastre (10 h), Fem 
un musical (10.30h); Contes des de casa 
(12h, 13.30h, 15.30h i 17h); Al Dia Vallès 
Oriental (14h)

Dissabte, 25 d’abril de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(10h i 16h); Contes des de casa (12h i 
15h); Els alcaldes responen els dubtes de 
la crisi del coronavirus (14.30h i 23.30h)

Diumenge, 26 d’abril de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(10h i 16h); Contes des de casa (12h i 
15h); Els alcaldes responen els dubtes de 
la crisi del coronavirus (a les 11h i 21h)

Dilluns, 27 d’abril de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(9h i 16 h); Calaix de sastre (10h); 
Fem un musical (10.30h); Al Dia Vallès 
Oriental (14h); Dibuixacontes (17h); 
Àmbit B30 (20.30h)

Dimarts, 28 d’abril de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(9h i 16 h); Calaix de sastre (10h); 
Fem un musical (10.30h); Al Dia Vallès 
Oriental (14h); Dibuixacontes (17h); 
Àmbit B30 (20.30h)

Dimecres, 29 d’abril de 2020
Programació infantil: Les tres bessones 
(9h i 16 h); Calaix de sastre (10h); 
Fem un musical (10.30h); Al Dia Vallès 
Oriental (14h); Dibuixacontes (17h); 
Àmbit B30 (20.30h)

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

20h, 22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, 11hi 13h i al 

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

PARETS DEL VALLÈS

16/04 Mª Antonia Campos Fernández 83 anys

17/04 Piedad Íñiguez García 90 anys

18/04 Mari Carmen Ballera Pombo 82 anys

MOLLET DEL VALLÈS

16/04 Sebastian Chale Saura 89 anys

18/04 Jose Ramírez Macarro 86 anys

19/04 Francisco Javier Morras Pitillas 69 anys

SANT FOST

18/04 Antonia Anton Chicharro 81 anys

19/04 Antonio Mangas Porrato 70 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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Cau el roure centenari de la 
plaça de la Salut de Parets

PARETS. Dimarts a la nit va caure 

el roure centenari de la plaça de la 

Salut a la via pública, a la calçada 

del carrer Butjosa. Els equips de 

Protecció Civil i la Policia Local de 

Parets s'hi han traslladat per valo-

rar els danys causats per l’arbre i 

per intentar recuperar-lo, però tot 

apunta que no es podrà recuperar.

Així ho han afirmat els tècnics de 

Verd Urbà i Medi Ambient. Segons 

els seus indicis, es preveu "im-
possible" la recuperació d'aquest 

exemplar perquè la base i les arrels 

estaven molt deteriorades.

Sobre el succés, l'alcalde, Jor-

di Seguer, ha apuntat a les xarxes 

que caldrà conèixer les causes re-

als d'aquesta caiguda: "És a dir, si 
estan relacionades amb la pluja 

de les darreres hores o si tenen 
alguna cosa a veure les obres que 
s'hi van fer a la plaça fa un any".

En tot cas, a partir d'ara el roure 

servirà com un element educatiu i 

històric, segons la regidora de Medi 

Ambient, Rosa Martí: "El tronc 
principal es guardarà i s’estudi-
arà el nombre d’anys que tenia, 
comptant el nombre d’anells. A 
més, es tallarà una llesca que es 
lliurarà a l'escola Pompeu Fabra 
com a record i com un element 
educatiu que servirà als escolars 
per estudiar l’edat dels arbres". 

Martí també ha lamentat, en nom de 

l'equip de govern, "la pèrdua d’un 
arbre que formava part del pai-
satge urbà, que ocupava un vo-
lum considerable i que feia una 
gran aportació al medi ambient".

En aquest espai, però, es planta-

rà un exemplar nou que substituirà 

aquest roure singular de glans gros-

ses que formava part de l'antic bosc 

de la Torre de Malla, que arribava 

fins a l'estació del tren.  

SUCCÉS  L'AJUNTAMENT PREVEU "IMPOSSIBLE" LA RECUPERACIÓ D'AQUEST ARBRE

EL ROURE  Va caure dimarts a la nit a la calçada del carrer Butjosa

aj. parets

Lleuger augment d'usuaris 
del transport públic urbà
MOLLET. El retorn a la feina dels sec-

tors no essencials va comportar un 

lleuger increment del transport pú-

blic urbà a Mollet que va passar dels 

82 usuaris registrats el 7 d'abril als 

132. Un augment de viatgers que tan 

sols representa un 6% de la xifra re-

gistrada un dia habitual amb 2.200 

usuaris de mitjana. Les dades facili-

tades per l’Associació de municipis 

per la Mobilitat i el Transport Urbà 

(AMTU) també indiquen que Mollet 

va ser un dels únics municipis de 

l'AMTU on es va decidir incremen-

tar l'oferta de transport públic urbà 

per fer front al possible augment 

de passatgers per la tornada a la 

feina. Així, es va passar del 36,50% 

al 74,30% del servei, més del doble 

d'oferta que la setmana anterior.  

MOBILITAT   EL MUNICIPI HA INCREMENTAT L'OFERTA DEL SERVEI AL 74,30%

Dues actuacions urgents 
sanitàries a Sant Fost

SANT FOST. Els Serveis d'Emergèn-

cia Sanitària (SEM) van realitzar 

dimarts al migdia dos serveis sa-

nitaris urgents a Sant Fost, segons 

van confirmar des del SEM. En con-

cret les actuacions s'han efectuat a 

dos domicilis particulars situats al 

carrer Sant Eduard i a l'Avinguda 

Catalunya. Els sanitaris van rebre 

els avisos pels volts de les 13 h i 

ambdós van ser per malaltia. Segon 

fonts de Protecció Civil, el primer a 

avisar va ser el de l'Avinguda Cata-

lunya i quan els sanitaris ja s'havi-

en desplaçat al domicili van rebre 

l'altre avís del carrer Sant Eduard.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar 

ambulàncies i un helicòpter medi-

calitzat, el qual va aterrar a Carren-

cà i es va encarregar de traslladar 

els dos pacients a l'hospital, segons 

va confirmar el SEM. Els agents 

de la Policia Local i Protecció Civil 

també hi van estar presents.  

UN HELICÒPTER MEDICALITZAT HA TRASLLADAT ELS PACIENTS

protecció civil sant fost

CARRER SANT EDUARD  En una de les dues actuacions de dimarts al migdia

El servei de mediació de 
Montornès es manté actiu
MONTORNÈS. El Servei de Mediació 

Ciutadana realitza aquests dies 

seguiment telefònic dels casos 

oberts durant l’any i dels casos 

detectats durant el període d'es-

tat d'alarma. També ha elaborat 

una petita guia de consells per 

mantenir una bona convivència a 

casa. També s'ha iniciat el segui-

ment dels casos detectats durant 

el període de confinament; princi-

palment conflictes veïnals.  

CIUTADANIA  ESTÀ FENT UN SEGUIMENT TELEFÒNIC
Rodalies

A partir de dilluns, Renfe reajusta el seu 

servei a les línies R1, R2, R3 i R4 oferint un 

71% del servei en hora punta i un 61% la 

resta de la jornada. La mesura s’ha pres de 

forma coordinada amb el titular del servei. 

La resta de línies de Rodalies de Catalunya 

segueixen amb l’oferta actual.

S'AMPLIA EL SERVEI
A L'R1, R2, R3 I R4
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La Policia de Montornès sanciona 12 
cops un veí per trencar el confinament 

El govern molletà aprova 
un nou calendari fiscal

MONTORNÈS.   Fins a 12 vegades ha 

estat denunciat un veí de Montor-

nès per saltar-se el confinament 

pel coronavirus. De fet, des de la 

declaració de l'estat d'alarma, la 

Policia Local ha realitzat 685 iden-

tificacions i 202 denúncies, de les 

quals 40 a conductors de vehicles, 

160 a persones i 2 a establiments 

comercials. 

Segons el sergent de la Policia 

Local, Francisco Javier Mateo, la 

gran majoria de denúncies i iden-

tificacions es van fer durant els 

primers dies de confinament i 

amb el temps s'han anat reduïnt. 

"Al principi molta gent gran 

no s'ho acabava de creure", diu 

Mateo, qui assegura que la premi-

sa no és la sanció. "Identifiquem 

una persona i l'avisem que ha 

de marxar a casa perquè no està 

justificat que estigui al carrer. 

Si fa cas i marxa no s'imposa la 

sanció però hi ha gent que es 

nega", diu. La sanció més habitual 

és la de 500 euros per transitar per 

MOLLET.  L'Ajuntament ha aprovat un nou 

calendari fiscal que endarrereix el termini 

de pagament de tributs i taxes, les quals no 

cobrarà a aquelles activitats que no s’han 

pogut realitzar a conseqüència de l'estat 

d'alarma. A més, porta incorporat un aug-

ment de les bonificacions per a famílies vul-

nerables i al sector comercial i de serveis.

Així mateix, el cobrament del primer re-

but de l'IBI s'endarrereix fins al dia 1 de 

juliol, en el cas dels rebuts domiciliats, pels 

no domiciliats el termini únic de pagament 

es podrà efectuar del 6 de juliol al 2 de no-

vembre. Pel que fa a l'impost de vehicles de 

tracció mecànica es cobrarà els rebuts el 2 

de juny. Aquesta és també la data límit per 

als no domiciliats. Pel que fa a l'aigua i els 

residus el primer rebut de 2020 es cobrarà 

el 4 de maig, ampliant el termini fins al 8 de 

juliol per als rebuts no domiciliats. Pel que 

fa a l'impost d'activitats econòmiques (IAE) 

s'ajorna a l'1 d'octubre i el de guals al 2 de 

juny pels rebuts domiciliats i  fins al 20 de 

maig per als no domiciliats. Mentre que la 

taxa de terrasses es cobrarà l'1 de setembre 

i la del mercat setmanal el 15 de juliol.

Aquest nou calendari fiscal es podrà mo-

dificar, novament, en funció de com evolu-

cioni la situació provocada per la Covid-19 

i de quines siguin les indicacions de les au-

toritats sanitàries i les mesures que s'hagin 

d'adoptar per fer-ne un ús efectiu.

Segons l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, 

“el nou calendari fiscal està pensat per 

afavorir la reactivació econòmica i també 

per donar suport a les famílies en aquests 

moments de necessitat i al sector comer-

cial i de serveis de la ciutat”. Josep Monràs 

ha afegit que “no es poden descartar futu-

res actualitzacions del calendari d’alguns 

tributs, taxes o preus públics en funció de 

com vagi evolucionant l’estat d’alarma i les 

restriccions de suspensions d’activitats 

concretes”. Aquest seria el cas de la taxa de 

mercats i la de terrasses, la data podria variar, 

segons el consistori, donat que està subjecta 

a possibles modificacions en funció de deci-

sions que es vagin prenent respecte al confi-

nament. Tal com ja es va anunciar,  cap de les 

dues  es cobrarà el temps que l'activitat hagi 

estat suspeses per aplicació de l'estat d'alar-

ma. Així mateix, la taxa de recollida de car-

tró a comerços, de terrasses i la de mercat 

setmanal no es farà el cobrament del temps 

que, a conseqüència de l’estat d’alarma, les 

activitats no s'hagi desenvolupat.  

SEGURETAT  DES DE L'INICI DE L'ESTAT D'ALARMA S'HAN FET 685 IDENTIFICACIONS I S'HAN INTERPOSAT 202 DENÚNCIES

ajuntament montornès

A LA VIA PÚBLICA Els agents es cuiden que s'acompleixi el confinament

     

EDICTE

DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA PER A L’AMPLIACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT

El ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el dia 14 d’abril del 
2020, ha aprovat inicialment el projecte de modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Martorelles per a l’ampliació de l’Ajuntament, que ha 
redactat l’arquitecte Víctor Morell Roman i que promou el propi Ajuntament de 
Martorelles.

El projecte romandrà exposat al públic durant el termini d’un mes a comptar des 
de la darrera publicació d’aquest anunci al BOPB o al diari de premsa 
periòdica. Durant el termini d’exposició pública totes les persones, físiques o 
jurídiques, podran consultar el projecte de manera presencial a les oficines 
municipals (Plaça de l’Ajuntament, núm. 1, de Martorelles), els dies feiners, de 
les 9 a les 14 hores, o, telemàticament, al web www.martorelles.cat i/o 
presentar les al·legacions i suggeriments que considerin oportú.  

Alhora, s’ha acordat suspendre cautelarment la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com 
l’atorgament de llicències de parcel�lació de terrenys, d’edificació, reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal�lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 
establertes per la legislació sectorial, a tot l’àmbit objecte de la modificació.

Això no obstant, mentre sigui vigent la suspensió cautelar es preveu 
expressament la possibilitat de tramitar els instruments i atorgar les llicències 
fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les 
determinacions del nou planejament inicialment aprovat.

Els efectes d’aquesta suspensió tindran una durada màxima de dos anys a 
comptar des de la darrera publicació d’aquest acord al BOPB o diari de premsa 
periòdica.

L’alcalde

Marc Candela Callado 

Expedient núm. 2019/3425

la via pública sense justificació.

Tot i que Mateo considera que 

l'actuació de la majoria de veïns 

està sent exemplar, reconeix que 

hi ha reincidència en alguns ca-

sos i que una vintena de perso-

nes, principalment joves d'entre 

20 i 25 anys, acumulen entre 3 i 4 

denúncies. "En alguns casos es-

tan relacionades amb consum 

o venda d'estupefaents", diu el 

sergent, que també explica com se 

les empesquen alguns petits trafi-

cants per vendre la droga ara que 

hi ha moltes limitacions per estar 

a la via pública. "En algun cas es 

citaven en un supermercat i fe-

ien l'intercanvi als passadissos 

però tot queda enregistrat a les 

càmeres de l'establiment", diu.

Des de l'inici de l'estat d'alarma, 

la Policia Local de Montornès ha 

realitzat un total de 735 serveis, 

dels quals 418 han estat relacio-

nats amb el coronavirus. De fet, 

una de les conseqüències del con-

finament, precisament, ha estat la 

davallada d'alguns delictes com 

per exemple els robatoris a domi-

cili i els furts. "Hi ha hagut algun 

cas de vandalisme però poca 

cosa més", diu.

D'altra banda, la comissió tècnica 

de seguiment de l'emergència, de la 

qual també forma part la Policia Lo-

cal, està estudiant de quina manera 

s'adaptaran les normatives per al 

desconfinament parcial dels nens 

que es farà en els propers dies. Ma-

teo avança que s'estan valorant al-

gunes mesures a la via pública, com 

el precinte de parcs infantils, i reco-

menacions adaptades al muncipi, 

que es faran públiques un cop siguin 

definitives.   laura ortiz

SERVEIS

Cuidem-nos 
Montornès supera 
els 150 voluntaris

L'Ajuntament ha activat un ajut 

extraordinari per als comerços i 

autònoms del municipi. L'acord, 

aprovat divendres en Junta de 

Govern Local, està pensat per 

ajudar aquests veïns a fer front a 

les despeses de lloguer. La quan-

tia de l’ajut és de 500 € mensuals, 

amb un màxim de 1.500 € i el ter-

mini per presentar la sol·licitud 

és de tres mesos.

TEIXIT COMERCIAL

Martorelles activa 
un ajut al lloguer 
per autònoms

La xarxa de voluntariat que s'ha 

creat a Montornès per fer front a 

la Covid-19 supera  les 150 per-

sones, gràcies a les quals una cin-

quantena de veïns compten amb 

suport per atendre necessitats 

diàries. També hi ha una comuni-

tat que manufactura material sa-

nitari. Ja han elaborat 2.500 pan-

talles protectores, més de 1.500 

bates i 2.000 mascaretes.

TRIBUTS  S'ENDARREREIX ELS TERMINIS DE L'IBI, LA TAXA DE RESIDUS I DE VEHICLES
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Luis Simoes acomiada 17 transportistes 
que treballaven per a Coca-Cola 
MARTORELLES. L'empresa de trans-
ports i logística Luis Simoes ha 
acomiadat 17 transportistes que 
treballaven en la distribució dels 
productes de la planta de Coca-Cola 
al polígon de Martorelles. La com-
panyia portuguesa va presentar un 
Expedient de Regulació d'Ocupació 
per als 19 xofers que prestaven 
aquest servei, però finalment no 
ha fet fora els dos representants 
dels treballadors. Luis Simoes va 
presentar l'ERO un dies abans del 
decret de l'estat d'alarma i dimarts 
passat feia efectius els acomiada-
ments, després que el termini de 
consultes acabés sense cap acord.

Segons CCOO, l'empresa havia 
augmentat les indemnitzacions 
per arribar a un tracte amb els 
treballadors, però aquests no les 
van acceptar perquè "valoraven 

més el seu lloc de feina". De fet, 
els treballadors consideren que 
la justícia els donarà la raó i estan 
disposats a anar als tribunals.

LABORAL  ELS TREBALLADORS ESTAN DISPOSATS A PORTAR L'EMPRESA ALS TRIBUNALS DESPRÉS DE PERDRE LA SEVA FEINA

MOLLET. L'empresa molletana 
Ramcon serà l'encarregada d'as-
sumir la neteja dels equipaments 
municipals i de les consergeries 
de les instal·lacions esportives de 
Mollet. L'adjudicació arriba des-
prés que l'anterior empresa, Ex-
pertus, presentés un concurs de 
creditors el passat mes de gener.

Davant la situació d’inestabilitat 
de l’anterior empresa, l’Ajunta-

ment va decidir rescindir el con-
tracte i iniciar un procés de licita-
ció pública urgent per cercar una 
nova empresa, mentre paral·lela-
ment se cercava la fórmula perquè 
des del consistori es pogués  pagar 
les nòmines impagades per l'em-
presa.

La plantilla va començar a co-
brar les nòmines amb retard el 
mes d'agost, una situació que es 

va anar agreujant, fins que el mes 
de novembre els treballadors van 
decidir anar més enllà, interposant 
una denúncia davant el jutjat soci-
al contra Expertus per reclamar el 
cobrament dels seus salaris. La de-
núncia culminava amb una setma-
na de mobilitzacions i la mediació 
de l'Ajuntament per garantir el co-
brament dels salaris. Els treballa-
dors han cobrar les nòmines, des 

L'Ajuntament de Mollet adjudica a 
Ramcon la neteja dels equipaments 

L'EMPRESA MOLLETANA SUBSTITUEIX EXPERTUS, QUE VA PRESENTAR CONCURS DE CREDITORS, EN EL SERVEI MUNICIPAL

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental ha organitzat diverses 
sessions formatives en línia per als 
pròxims dies, relacionades amb la 
digitalització dels negocis. La prime-
ra serà aquest divendres 24 d’abril 
(de 10 h a 12 h), sota el nom de Di-

gitalitza el teu model de negoci. Els 
objectius principals seran fer una 
introducció a l’e-commerce i tractar 
els models de negoci en línia. 

La segona formació d’e-com-
merce serà dimecres 29 (de 10 h a 
12 h), sota el nom d’Escala la teva 

presència digital. En aquest cas, 
els continguts estaran relacionats 
amb els sistemes de venda en línia, 
així com amb conceptes  i eines del 
màrqueting digital. Ambdues ses-
sions són gratuïtes amb inscripció 
prèvia, van a càrrec de Pau Serrat, 
de Facto Cooperativa, SCCL. 

D’altra banda, l’Ateneu Coope-
ratiu del Vallès Oriental també ha 
programat dues formacions més 
a través de Zoom. La primera –
Com funcionen les licitacions?– va 
tenir lloc aquest dilluns i tindrà 
una segona part el pròxim dilluns 
27 d’abril (de 12 h a 14 h). En tots 
dos casos, les sessions s’adrecen a 
persones emprenedores o a inicia-
tives d’Economia Social i Solidària 
en qualsevol format jurídic, així 
com a petites i mitjanes empreses 
interessades a participar en con-
cursos públics i conèixer el seu fun-
cionament. Ambdues sessions són 
gratuïtes amb inscripció prèvia a 
www.ateneucoopvor.org. 

ECONOMIA
Pansa blanca a InstagramMés d'un terç de les empreses de la comarca presenten un ERTO
Enoturisme DO Alella ha començat a Instagram 
el concurs #LaFinestraDeLaPansaBlanca, 
en què recull imatges actuals o d'arxiu dels 
paisatges, dels vins, dels plats dels restaurants 
o els productes de la Terra de la Pansa Blanca. 

Segons dades de Treball d'aquesta setmana, al Vallès Oriental s'han presentat des del 16 de març 
4.461 expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO), que afecten fins a 32.505 treballadors. 
D'aquests, el 95% són per causes de força major (4.157), amb afectació per a 26.653 treballadors. La 
resta, 304 empreses (5.852 treballadors afectats), han al·legat causes econòmiques o productives. 
Les empreses amb ERTO són una mica més d'un terç de les societats constituïdes a la comarca.

AL BAIX VALLÈS  L'empresa de transports opera des de Martorelles i Parets

"Els treballadors afirmen que 

l'ERO no estava justificat, i que 

l'únic objectiu que pretenia 

l'empresa era substituir l'actual 

plantilla de conductors per per-

sonal autònom", explica el repre-
sentant sindical de CCOO.

Amb tot, els transportistes con-
sideren que l'acomiadament res-
pon a una demanda que va pre-
sentar la plantilla per tal de cobrar 
les hores extraordinàries, la qual 

van acabar guanyant i cobrant. Ja 
que, segons expliquen, tot i l'estat 
d'alarma "l'activitat a l'empresa 

ha continuat".

Presència al Baix Vallès
Luis Simoes ocupa des del 2015 
part del complex industrial de 
l’antiga fàbrica Derbi al polígon de  
Martorelles i també és present al 
Baix Vallès amb un centre logístic i 
un altre d’operacions de transport 

al polígon de Can Volart de Parets. 
L'empresa portuguesa és un ope-

rador logístic integral amb cobertu-
ra total a la península Ibèrica, té més 
de 70 anys d’experiència en el mer-
cat i compta amb 400.000 m² de ma-
gatzems, 25 centres d'operacions 
logístiques, 10 centres d'operacions 
de transport i una flota de 2.100 
vehicles que recorren 200 milions 
de quilòmetres l'any transportant 
7.000.000 tonelades anuals.  

del passat mes d'octubre, a través 
de l'Ajuntament, el qual es va oferir 
a avançar-los aquests diners. 

En aquest moment la plantilla 
està al corrent del cobrament de 
tots els pagaments, segons confir-
ma el consistori. Amb el procés de 
licitació finalitzat, la nova empresa 
es fa càrrec de la regularització la-
boral del personal.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, ha volgut 
agrair a tots els treballadors i a to-
tes les treballadores encarregats 
de la neteja i consergeries "el seu 

sacrifici i professionalitat per 

no deixar de prestar el servei 

durant aquest període d’incer-

tesa i inestabilitat laboral".  

La plantilla està actualment al corrent de pagament dels sous

Descobreix l’ànima del Vallès Orien-

tal és el nom de la campanya que el 
Servei de Turisme del Consell Co-
marcal ha començat per explicar 
qui és el Vallès Oriental presentant 
a través de les xarxes socials totes 
les persones i empreses que hi ha 
a la comarca, donant-les a conèixer 
de manera personalitzada.

Campanya per donar 

a conèixer l'"ànima" 

del Vallès Oriental

FORMACIÓ

L'Ateneu promou 

cursos en línia 

per digitalitzar 

negocis

Els treballadors consideren 
que és una represàlia de

 l'empresa per una demanda
per cobrar les hores extres 

luis simoes
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Més de 75 inscrits al curs
d'e-comerç del MolletHub

MOLLET. El consistori molletà, a 

través del MolletHub, ha dissenyat 

un pla perquè comerços i professi-

onals puguin, en poc temps, captar 

clientela, oferir productes i serveis 

online, i entregar-los a domicili, si 

fa falta. A la proposta s'hi havien 

inscrit fins dimecres 75 persones. 

La pimera acció estava prevista 

per aquest dijous i es divideix en 

dues fases. En la primera, s’oferirà 

una formació grupal de Gestió de la 

presència digital per captar clients 

i oferir productes i serveis online. 

Es farà en directe a través del canal 

de Youtube del MolletHub i en tres 

ACCIÓ ECONÒMICA  EL GOVERN HA HABILITAT UN MAPA INTERACTIU DEL TEIXIT COMERCIAL LOCAL 

PROXIMITAT En el directori apareixen els comerços de primera necessitat

aj. mollet

SUPRAMUNICIPAL

El Consell Comarcal 

reclama un pla 

de reactivació 

econòmica

El Grup d’Ocupació de la Taula 

Vallès Oriental Avança (TOVA) es 

va reunir dijous passat, presidit 

pel vicepresident i conseller de 

Promoció Econòmica i Estudis del 

Consell Comarcal, Jordi Manils, 

per analitzar la situació econòmi-

ca creada per la Covid-19, les actu-

acions que s’estan portant a terme 

i les previsions futures.

El conseller va destacar la neces-

sitat de posar en marxa un Pla de 

reactivació econòmica del Vallès 

Oriental i que amb aquest objectiu 

el Consell Comarcal ja està bus-

cant recursos i ja ha fet arribar una 

carta a la Diputació de Barcelona 

sol·licitant ajuts per poder desen-

volupar aquest pla. 

Els assistents a la reunió van 

considerar que les línies d’acció 

establertes al Pla Estratègic enca-

ra són vigents, però que s’hauran 

de definir de noves en funció de la 

situació actual. En la propera exe-

cutiva de la TVOA s’analitzarà el 

Pla i les actuacions urgents. 

sessions diferents. Les franges ho-

ràries en què s’oferirà el curs són: 

a les 11 h, a les 15 h i a les 18 h.

En la segona fase s’oferirà asses-

sorament individual a cada per-

sona que hi participi per posar en 

pràctica els continguts al seu nego-

ci. Aquest assessorament consisti-

rà a treballar plans per poder ven-

dre per Internet, una estratègia de 

captació de contactes i una altra de 

comunicació i màrqueting digital.

Per altra banda, l'Ajuntament ha 

habilitat un mapa interactiu amb 

els negocis de la ciutat que oferei-

xen productes i serveis de primera 

necessitat i que també poden fer 

encàrrecs i/o repartiment a domi-

cili. El mapa ofereix les dades de 

contacte dels comerços i serveis 

perquè la ciutadania hi pugui acce-

dir durant l’emergència sanitària.

Aquest mapa interactiu s’ha ela-

borat des del Servei de Desenvolu-

pament Econòmic de l’Ajuntament 

ade Mollet mb l’empresa munici-

pal Mercamollet.  

ENS LOCALS

Suport de Mollet i 

Parets al decàleg 

per la recuperació 

socioeconòmica

MOLLET/PARETS. L'Ajuntament de 

Parets s'ha adherit al Decàleg per 

a la recuperació socioeconòmica 

dels municipis de Catalunya ela-

borat per l'Associació Catalana de 

Municipis (ACM) i per la Federació 

de Municipis de Catalunya (FMC). 

També l'Ajuntament de Mollet s'hi 

ha afegit. El decàleg va rebre el 

suport unànime de tots els grups 

municipals, durant la Junta de Por-

taveus de divendres.

Un dels objectius dels regidors, 

regidores, alcaldes i alcaldesses 

de tot el país és que la crisi sani-

tària provocada per la Covid-19 

“no s’emporti per davant el tei-

xit productiu de Catalunya”. Per 

això reivindiquen que s’aprovin 

els pressupostos de la Generalitat 

“amb un ampli consens”. 

En aquest sentit, el decàleg afir-

ma que “no ens podem permetre 

que cap autònom, petita i mitja-

na empresa o empresa que esti-

gués treballant abans de la crisi, 

no reiniciï la seva activitat”.   
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Indústria homologa el teixit 
de l'empresa paretana Manly 
Interlinings per fer mascaretes

PARETS. El ministeri d'Indústria 

ha homologat el teixit fabricat per 

l'empresa paretana Manly Interli-

nings destinat a elaborar mascare-

tes higièniques reutilitzables per a 

adults i infants. Segons l'empresa, i 

aprovat pel ministeri, aquest teixit 

manté les propietats de protecció 

i de confort fins després de cinc 

rentades. 

TÈXTIL SÓN MASCARETES HIGIÈNIQUES REUTILITZABLES PER A ADULTS I INFANTS I ES PODEN RENTAR FINS A CINC VEGADES

A LES INSTAL·LACIONS Les mascaretes que es fabiquen es podran rentar fins a cinc vegades

manly interlinings

Des de Manly Interlinings també 

apunten: "Un atribut amb el qual 

hem volgut dotar els nostres 

productes és la possibilitat d'es-

tampació, per donar resposta 

a la demanda del sector de la 

moda".

Manly Interlinings, que és una 

de les principals empreses de l'es-

tat en fabricació d'entreteles per a 

la confecció de moda, ha readaptat 

la seva producció durant el con-

finament per convertir-se en un 

proveïdor estratègic de material 

per a la confecció d'equips de pro-

tecció sanitària com mascaretes, 

bates i barrets.

D'altra banda, des de la compa-

nyia lamenten que "de moment 

s'ha perdut una temporada 

sencera de producció i anem de 

camí a la segona. No preveiem 

recuperar part de la normali-

tat fins al setembre o octubre". 

En aquest sentit, apunten: "Som 

conscients que una crisi com 

aquesta ens farà reajustar els 

plans d'inversió i replantejar 

els plans de creixement progra-

mats. El nostre mercat és global 

i això ens permet diversificar 

riscs, tot i que haurem d'estar a 

l'expectativa de com canviarà el 

pols de l'economia productiva a 

partir de la Covid-19".

Manly Interlinings treballa des 

del 2015 en un pla de sostenibili-

tat i industrialització respectuosa 

amb el medi ambient.  

Inspecció de Treball demana a 
Grifols que prengui mesures per 
garantir la seguretat laboral
PARETS. Inspecció de Treball dóna la raó als 

sindicats CGT i USOC, els quals van interpo-

sar a inicis d'abril una denúncia a l'empresa 

paretana Grifols per "posar en risc la salut 

de la plantilla" i "incomplir" les mesures de 

seguretat pel coronavirus decretades pel Go-

vern. Inspecció de Treball va notificar aquest 

dijous a la CGT la resolució i requeriments 

que li ha fet a l'empresa.

Segons la CGT, Inspecció de Treball ha re-

querit a l'empresa Grifols que els EPIs han 

de ser individuals en virtut del RD 773/1997 

i que durant el període de substitució haurà 

de prendre mesures necessàries per garantir 

la seguretat i la salut dels treballadors. Com 

va denunciar la Secció Sindical CGT d'Institut 

Grifols, alguns dels EPIs s'utilitzaven de forma 

col·lectiva, "un mono de feina per a càmeres 

de -10 °C el fem servir entre 15 i 20 perso-

nes", alertava el secretari general de la Secció 

Sindical CGT d'Institut Grifols, Juan Lozano.

Així mateix la Inspecció de Treball ha re-

cordat a l'empresa l'obligació d'efectuar un 

seguiment de les mesures adoptades per ga-

rantir els dos metres de distància entre per-

sones treballadores i totes les mesures pre-

ventives que hagi adoptat la companyia per 

prevenir contagis per coronavirus. Aquest 

requeriment s'efectua en resposta a una de 

les denúncies interposades pel sindicat, que 

acusava Grifols que "en moltes zones no es 

respecta la distància entre treballadors".

Amb tot, la CGT considera que aquest re-

queriment és "una batalla guanyada, però 

ens queda molt camí per recórrer" i afe-

geix que cada dia seguirà fent "seguiment 

exhaustiu i treballant perquè l'empresa 

compleixi les mesures preventives i els 

protocols que garanteixin la seguretat i 

salut de les persones treballadores".

El succés que va fer acréixer les crítiques 

del sindicat va ser la mort d'un treballador, 

veí de Parets, per coronavirus. El 21 de març 

van saber del seu contagi i aleshores CGT va 

sol·licitar "que s'activessin els protocols 

de confinament per a tots els treballa-

dors que hi havien estat en contacte". 

Tot i les denúncies a Inspecció de Treball, 

des de Grifols asseguraven haver pres "totes 

les mesures necessàries per garantir la se-

guretat de l'equip humà". De fet, van afirmar 

que en la majoria dels casos, "aquestes mesu-

res han anat més enllà de les recomanaci-

ons de l'Organització Mundial de la Salut". 

RISCOS LABORALS ELS SINDICATS CGT I USOC VAN DENUNCIAR A L'EMPRESA

PATRONAL

Pimec reparteix 
mascaretes als seus 
associats autònoms
i comerços

Pimec, a través de la Fundació Pi-

mec inicia una nova campanya so-

lidària dirigida al comerç i els autò-

noms. A partir d’aquest dimarts i a 

través de les seus i delegacions de 

Pimec, la Fundació proporcionarà 

mascaretes quirúrgiques (tipus II 

sol ús), sense cap tipus de cost per 

als associats i de manera immedi-

ata.La sol·licitud de les mascaretes 

les podran fer autònoms i comer-

ços amb menys de 10 treballadors 

mitjançant el formulari habilitat i 

fins a la fi de les existències.

Paral·lelament a aquesta acció 

solidària, la Fundació Pimec con-

tinua treballant amb el programa 

Emppersona des del qual acom-

panya empresaris en busca d’una 

segona oportunitat. Des de princi-

pis d’aquest mes de març, la Fun-

dació Pimec ha atès fins a quatre 

vegades més casos del que hauria 

atès en un període normal. Així, a 

hores d’ara lestà acompanyant un 

total de 271 persones, 34 a través 

d'Emppersona. 
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Aquest 23 d'abril de 2020, ha estat un Sant Jordi sense Sant Jordi. Una diada 

confinada, restringida, sense parades de llibres i roses al carrer, sense l'ambient 

de les grans ocasions que any rere any la fa única. Enguany, Sant Jordi ha estat un 

dia ideal per plantejar-nos quin model de comerç –i, finalment, de ciutat– volem 

a la nostra societat. Al voltant del sector del llibre s'han obert debats interessants 

que, amb coronavirus o sense, fa temps que s'havien d'haver abordat. El sector 

pot confiar més del 50% de la seva facturació a una sola data? Quin paper tenen 

les llibreries? Si hi ha un consens ampli sobre les aportacions de les llibreries 

de proximitat en el teixit cultural i social dels municipis, com és que, ara que 

toca ajudar a qui ha hagut d'abaixar la persianaper preservar la salut de tots, 

les compres al gegant logístic Amazon s'han disparat. La campanya Llibreries 

Obertes proposa encarregar els llibres de Sant Jordi i anar-los a buscar a la 

mateixa llibreria quan pugui tornar a obrir –i perquè pugui tornar a obrir–. Perquè, 

si no volem perdre la vivesa de ciutats i pobles, és moment de fer un consum 

responsable, i no només pel que fa a llibres.

LLIBRERIES, ESSENCIALS

Editorial

stem vivint uns dies molt com-

plicats per a tots i totes. Aquesta 

epidèmia que ens ha envaït ha al-

terat les nostres vides de manera 

inusual; estem confinats pel coronavirus i 

preocupats per tot el que està passant.

Tot i que el coronavirus ens ha agafat 

mancats d'alguns elements, per sort nostra 

la sanitat s'ha demostrat que és el millor 

que tenim per fer front a casos com aquest, 

bons professionals i sobretot la premissa de 

la sanitat pública: a ningú es deixa de donar 

assistència. Hem de valorar molt aquesta 

circumstància que no es dóna en altres llocs.

Des de l'Ajuntament de Parets s'han anat 

prenent mesures en tot allò que es podia i 

és de la nostra competència. S'ha comptat 

amb la col·laboració ciutadana, que l'hem 

percebut i molt bona. S'han seguit prestant 

els serveis públics imprescindibles: neteja 

viària, recollida d'escombraries, i sobretot 

des de drets socials s'està fent tot el possible 

per atendre les necessitats dels més vulne-

rables sense deixar ningú enrere. La policia 

local, protecció civil i diversos voluntaris fan 

el nostre dia a dia més suportable. Hi ha de-

terminats serveis que no es presten a causa 

del confinament, com és el cas de les escoles, 

escoles bressols, pavellons, piscina, els tre-

balladors municipals dels quals estan fent 

teletreball en la seva major part. 

En tot moment hem seguit, com no podia 

ser d'altra manera, les recomanacions del 

govern de la Generalitat i del govern de l'Es-

Sortirem de la tempesta
tat. Com podeu deduir gestionar tot això no 

és gens fàcil. Han ajudat molts sectors com 

les botigues de queviures i especialment les 

farmàcies, sempre obertes.

Al llarg d'aquests últims dies hem perdut 

alguns veïns/nes que no han pogut superar 

la malaltia, ho sentim molt i volem expressar 

als familiars el nostre més sentit condol.

Som molts i bona gent, bons professionals 

i recursos suficients per combatre el virus. El 

demà no ens ha d'espantar, ens en sortirem, 

els nostres científics trobaran la vacuna. La 

crisi ens deixarà una factura però la redi-

mirem. Lluitarem per no perdre els llocs de 

treball i per evitar la fractura social. Tots i 

totes a una.

Pensem que de moment podem treure tres 

lliçons d'aquesta situació: primera, la sanitat 

pública enfront dels liberalismes sanitaris és 

el millor paracaigudes en qualsevol situació 

de problemes de salut; segona, el teletreball 

és possible; i tercera, hem de reflexionar 

sobre el nostre model de residències d'avis, 

tindrem temps.

No ho dubteu, guanyarem el virus, un ene-

mic que ni tan sols té rostre, superarem la 

crisi i ens en sortirem.

Agraïm als nostres conciutadans/nes el 

compliment de les recomanacions que s'es-

tan fent des de totes les administracions pú-

bliques.

E

ROSA
MARTÍ

Sumem Esquerres a Parets

Bústia

Evitar contagis a costa del futur 
o evitar morts per contagi?

Començo a creure que les víctimes de la 

gestió del coronavirus seran superiors a 

les víctimes del virus. Portem 40 dies con-

finats, no és moment de començar a obrir 

negocis, botigues, restaurants... Nosaltres, 

la ciutadania, estem complint la nostra 

part de la feina quedant-nos a casa, mal-

grat molts han perdut el seu lloc de tre-

ball o el seu negoci. Però, i el govern? Ha 

complert? 40 dies després, hem superat el 

pic de contagis i el col·lapse sanitari (que 

amb previsió i menys retallades potser 

s’hagués evitat). Ara és moment de comen-

çar a treballar per evitar que les víctimes 

d’aquest tancament total no superin les 

del virus. Però per això, els esforços del 

govern haurien d’anar a evitar més morts 

de persones contagiades, i no únicament a 

evitar contagis. Amb més llits d’UCI, respi-

radors, metges i infermeres, protecció per 

als sanitaris, tests i l’experiència que han 

adquirit els metges, hauríem de poder sal-

var les vides de gairebé qualsevol persona 

infectada.  

Però tot això no arriba, continuem tan-

cats sine die i ens diuen “que tot anirà bé”. 

De debò hi confieu? Allargant aquesta si-

Els nostres infants i joves viuen

realitats familiars diferents; unes

famílies poden donar suport als

aprenentatges dels fills, altres

prou feina tenen per menjar

La sanitat pública enfront dels

 liberalismes sanitari és el millor

 paracaigudes en qualsevol

 situació de problema de salut 

l mes de setembre passat par-

lava amb la mare d’uns infants 

a l’entorn de la durada de les 

vacances escolars. Compartíem 

l’opinió que eren massa llargues i jo li expo-

sava les dificultats de trobar fórmules per 

reduir-les. Hores d’ara aquella conversa es-

devé irrellevant davant la realitat d’aquests 

temps  d’obligat confinament. 

La funció socialitzadora de l’escola i les 

seves rutines no tornaran en molts mesos. 

Mentrestant  els centres educatius han fet 

mans i mànigues per amortir l’aturada, 

improvisant propostes d’aprenentatge i 

acompanyant l’alumnat.  Ara, que ja es té 

la certesa que aquesta situació va per llarg, 

es comencen a sistematitzar activitats, uti-

litzant les eines digitals, per avançar en els 

aprenentatges.  

Per molt que des les administracions i 

els centres educatius es facilitin dispositius 

i connexions a internet a qui no en té, cal 

no oblidar que l’èxit educatiu no depèn tant 

dels recursos digitals com de l’entorn fami-

liar i social. La bretxa digital de la que es 

parla reflecteix  una bretxa social que tam-

bé existeix entre centres. 

El nostre sistema educatiu permet l’exis-

tència de centres que seleccionen l’alumnat 

mentre uns altres batallen per reduir les di-

E

NO PERDEM EL CURS

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

ferències socials. Arreu s’adquireixen una 

part de les competències que calen per la 

vida, però  les condicions no són les ma-

teixes. 

Cal ser conscients que el conjunt dels 

nostres infants i joves viuen realitats fami-

liars diferents en relació al nivell socioeco-

nòmic i cultural i condicions de l’habitat-

ge. Unes famílies poden donar suport als 

aprenentatges dels fills, altres prou feina 

tenen per menjar cada dia. La pandèmia 

incrementa  l’atur,  la precarietat laboral i 

les incerteses pel futur.   En aquestes cir-

cumstàncies  les escoles i professionals de 

l’ensenyament s’han de conjurar, encara 

més, per  acompanyar infants i joves en els 

seus aprenentatges  i  ajudar-los a enten-

dre la realitat que vivim.  L’escola en temps 

de pandèmia no pot incrementar les dife-

rències socials. No perdem el curs, no per-

dem l’escola enriquidora, abolim l’escola 

que segrega.
Continua a la pàgina següent
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Bústia

Ve de la pàgina anterior

tuació, les víctimes seran innumerables. 
Potser no moriran, però les passaran ma-
gres els propers anys. Atur, ERTOs, petits 
negocis que ja no podran tornar a obrir, un 
sector cultural tocat de mort, nens i nenes 
amb situacions familiars desesperades, 
dones tancades amb el seu agressor i, en 
general, una pèrdua general de llibertats 
individuals i socials.

La por no és bona consellera i en la ges-
tió d’aquesta crisi hi ha hagut molta por i 
poca previsió. Ara els polítics són presos 
de la por que han generat i no saben per 
on tirar. Tampoc puc deixar de pensar que 
alguns científics hagin aprofitat la situa-
ció per convertir-nos en conillets d’índies, 
quan una crisi d’aquesta magnitud no pot 
quedar en mans d’epidemiòlegs ni de mili-
tars. El que cal és POLÍTICA en majúscules, 
saber calcular els riscos i els beneficis per a 
la població de les mesures que s’apliquen. 

Potser m’equivoqui i continuar confinats 
sigui la millor opció, però com a mínim re-
flexionem-hi i que la por no ens faci recular 
en els nostres drets.

 olga rabasa 
Periodista i mare confinada / mollet del vallès

Agraïment a l'equip 
Mutuam Residència Benestar

Des de la Residència Benestar volem agrai-
renormement la tasca mèdica que està re-
alitzant l'equip Mutuam (EAR) als nostres 
residents i treballadors.

En moments en què em estat soles, en 
què ni tan sols ens deixaven derivar els 
pacients crítics a l'Hospital, només ells han 
tingut el coratge de posar-se els seus EPIs 
i fer tot el que han pogut pels nostres re-
sidents, amb els recursos que han pogut 
aconseguir dins d'aquesta crisi epidèmica.
Ningú com ells han demanat tantes vega-
des els PCR, dia rere dia fins que al final els 
hem aconseguit. Ningú com ells han fet tot 
els possible perquè no ens faltés medicació 
per a cap resident, ningú com ells ha estat 
tan eficaç per demanar oxigen.

Només tenim paraules d'agraïmet, en 
especial a Roberto Vargas, Andrea Cuéllar, 
Elisabeth Pedrosa, Jeanette Mandujano, 
Carme Pedreño i Lauren.

Gràcies, gràcies i gràcies, mai no us po-
drem agrair el vostre suport. Ho diem amb 
llàgrimes als ulls i quan, per fi, ja comen-
cem a veure la llum dins d'aquest episodi 
tan gris que ens ha tocat viure. Seguiu així, 
sent tan humans, solidaris i generosos amb 

les persones més febles de lanostra socie-
tat, els nostres avis.

 ana maría granado moreno, elizabeth 
rozanski sayago, miriam sánchez vargas, 

fatumata sanneh janneh i francisca 
jiménez lara 

Centre assistencial geriàtric Benestar / sant fost

La temerària decisió de precipitar 
la fi del confinament total

No dono crèdit, no em puc creure que el 
govern del regne d’Espanya, el més pro-
gressista de la història, hagi decidit fer 
tornar al treball. Aquesta tornada al tre-
ball, es fa sense garanties: no es garanteix 
la seguretat en els centres de treball (mas-
caretes, guants, higiene, distància de segu-
retat…etc); el transport públic de nou ple 
de gent és un clar perill de nous contagis, i 
per tant de morts. Quina distància de segu-
retat es pot garantir en el transport públic, 
amb una tornada massiva a la feina?; no hi 
ha un pla estratègic per part de l’Estat; les 
prediccions més fatalistes de 200.000 per-
sones infectades per covid19 i 20.000 per-
sones mortes a Espanya, malauradament 
s’estan acomplint; no han estat capaços de 
reduir les previsions més fatalistes perquè 
la intervenció ha resultat insuficient; encara 
no sabem l’abast real del contagi, perquè no 
s’han fet, ni es fan, ni hi ha previst que es fa-
cin, les proves necessàries a tota la població.

Aixecar el confinament total i obligar a 
tornar al treball la població activa que en-
cara té feina, és obligar-la a sotmetre’s di-
àriament a la ruleta russa del contagi i per 
tant a posar en risc la seva vida.

Si aquesta decisió té totes aquestes con-
seqüències negatives per a la gent treba-
lladora, a qui beneficia? El govern més 
progressista de la història i que no deixarà 
ningú enrere, cedeix a les pressions de la 
patronal que xiscla amb la seva set insacia-
ble i depredadora de beneficis per a que es 
torni al treball, costi el que costi. 

Obligar la gent a tornar a treballar pre-
sencialment en aquestes condicions, és 
una decisió criminal. Ja sabem què diu el 
govern més progressista de la història i 
que no deixarà ningú enrere, i què vol la 
patronal, però què diuen els sindicats ma-
joritaris d’aquesta decisió? Demanem que 
pensin primer en la vida de les persones, 
valorin l’alt risc que corre la gent treballa-
dora I exigeixen al govern la màxima ga-
rantia per evitar més contagis i més morts.

 alicia valencia
i olaya lourdes checa

Membres de Comunistes de Catalunya 

mollet del vallès

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Al barri de Riera Seca no ens 
atura la pluja (ni la neu, ni la 
pedregada, ni...) Seguim!!! Per 
vosaltres, sanitaris, repartidors, 
policia, bombers...TOTS!!!

@joseamartinmdv A. Escribano @Antonio12448106

Ahir a la nit va morir Javier Morrás, confrare, 
company i amic. Javier ha estat una bona persona, 
un bon professional de l'ensenyament, un bon 
company i amic. Persona compromesa amb els 
valors democràtics, la llibertat, la fraternitat.

@MolletPedala

És necessari donar espai als 
vianants. El distanciament pel 
risc de contagi ho demana. La 
bicicleta és aliada per aquesta 
tasca.

@MolletPelFutur

La patronal de l'aigua privada vol que es 
permeti tallar l'aigua durant el confinament. 
Volen posar els seus beneficis per sobre la 
vida de les persones. Cal recuperar la gestió 
pública de l'aigua, també a #Mollet

ue la vida és un teatre, hi ha mol-
ta gent que ho creu, més que no 
pas una novel·la, i molt menys un 
poema o fins i tot un documental 

de caire antropològic a La 2. Qui té por de 

la Virginia Woolf? és l’obra clau d’Edward 
Albee. Que Who’s afraid of Virginia Woolf? 
és pur teatre ho demostra la superba inter-
pretació que en fan l’Elizabeth Taylor i el 
Richard Burton en la versió portada al cine 
per Mike Nichols el 1966, sense accessoris, 
efectes ni gens de cartó. Com és de vulnera-
ble l’ésser humà, com de crèdul, incrèdul, 
hipòcrita, insegur, o covard, els seus contes 
de la lletera i la por s’esbraven en moments 
intensos, accentuats per l’alcohol i la mala 
bava. 

No, no és una obra de Walt Disney! Al-
guns cops havia imaginat si la parella estel-
lar hagués estat Ava Gardner-Humphrey 
Bogart, o Lee Remick-Jack Lemmon... Dies 
de vi i de roses, aquests del confinament! 
No volia parlar-ne, però és inexorable. 

Qui té por del coronavirus? N’estem fent 
un gra massa? Per què podem embotir 27 
persones en un supermercat i cinc fills 

Q

QUI TÉ POR DE LA 
VIRGÍNIA WOLF

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

s’han de jugar a dues palletes quins dos 
d’ells acompanyen la vídua al tanatori i al 
cementiri...? Tothom tenim els nostres ca-
sos particulars i l’embut sempre és el que 
és. Quan llegim un llibre ens en fem una 
imatge interior i adjudiquem unes cares i 
altres detalls als personatges; però quan 
ho veiem en una pantalla, ja estem fatal-
ment dirigits a veure-hi l’Elizabeth Taylor 
i el Richard Burton. Hi ha una sola imatge 
d’allò que veiem o ens volen fer veure? 

Ara, el covard sóc jo, no vull aventurar 
més sobre tot això del coronavirus perquè 
no tinc prou elements de judici per a fer-ho. 
El futur ens resoldrà molts enigmes i això 
que no ho sabem tot de Cristòfol Colom, de 
la mort dels Kennedy o de què està passant 
dins del Barça. 

I no diré mai res adreçat al coronavirus 
que no estigui dins el paquet d’idees que 
tinc sobre l’obsolescència del nostre siste-
ma social, econòmic o ecològic, encaminat 
bàsicament a crear personatges perduts 
com els de Qui té por de Virginia Woolf? 
M’agradaria que els meus somnis esdevin-
guessin realitat, encara que l’art perdria 
molts possibles personatges pel camí. Pot-
ser aleshores només es farien pel·lícules 
tipus Walt Disney; però tranquils, això tam-
poc no està en els meus somnis.

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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he proposat fer un exercici 
pràctic d’escriure com em 
sento, i explicar què sento 
aquests dies perquè crec que 

pot ser una bona manera d’ajudar-me a mi 
mateix i d’ajudar a qui em vulgui llegir. Són 
dies durs i tota manera d’expressió d'allò 
que ens passa pel cap o pel cor és positiu, no 
hem de tenir por a parlar ni a expressar res 
en aquests dies d’angoixa. Ens en sortirem 
si ens parlem.

Si algú em preguntés com estic respon-
dria sense pensar-m’ho gaire; estic bé. Jo sóc 
d’aquells que ara ens diuen “essencialistes” ja 
que treballo amb aliments i, per tant, no estic 
confinat durant la setmana. I com que sóc “el 
cul del Jaumet” quan arriba la meva hora de 
confinar-me em trobo que tinc infinitat de 
coses per fer que em motiven; llegir, pintar, 
escriure, xerrar, cuinar, mirar sèries etc. 

A més, des d’aquest mes de gener visc amb 
la meva parella, i realment aquests dies es-
tan essent una prova meravellosa de foc so-
bre la nostra convivència; no puc estar més 
content i feliç de tot allò que ens està ajudant 
aquest confinament. 

Deia que és important que ens parlem per-
què tots tenim coses per explicar que de ben 
segur faran de mirall a d’altres persones. A 
mi, personalment, hi ha dues coses que em 
fan remoure per dins. 

Tota aquesta situació em retorna a una 
mala experiència personal i econòmica que 
vaig viure ara farà uns cinc anys. El tanca-
ment emocional i econòmic d’aquella ex-
periència encara dura i molt sovint em se-
gueixo fent preguntes com també m’intento 
demanar perdó per tot allò que vaig viure 
i per tot allò que no vaig poder dir ni fer. I 
malgrat això, per a mi va ser una experiència 
inoblidable de la qual en vaig extreure grans 
coneixements, viure moments molt bons, 
conèixer bona gent –i de molt dolenta-. I so-
bretot, vaig aprendre a valorar tot allò que 
tinc, sense pensar en cap futurible, i és que 
jo, en algun moment, vaig sentir que tenia 
poca cosa, i això et fa valorar molt més tot 
allò que et dona els moments de vida. 

Valorar allò més petit en cada instant, és 
fàcil dir-ho, pot semblar retòric, però només 
hem de pensar com desitgem fer tots plegats 
coses tant senzilles com abraçar-nos, to-
car-nos, veure’ns, per a saber que més enllà 

Per la gent gran, per mi, per tots

dels problemes de tota índole, existeix un 
desig necessari d’empatitzar i protegir-nos 
entre tots nosaltres. Desig de ser i de viure. 

I si em paro a pensar el què ens passa com 
a col·lectiu humà em venen ganes de conti-
nuar aplaudint als sanitaris d’aquest país, i 
a estar alerta perquè molts dels qui ara els 
lloen després els hi voldran retallar el sou. 
Així és el món dels hipòcrites. 

I em paro a pensar en tot aquesta col·lec-
tiu que molt em temo que viuen Pedralbes 
amunt, que sentint-se deus immunes i im-
morals es dediquen a marxar els caps de set-
mana a les seves “casetes” de la Cerdanya i el 
Ripollès posant en risc la vida comunitària 
dels residents locals. Sou una vergonya com 
a ciutadans d’aquest país. 

I em paro a pensar en els missatges tre-
mendistes, mentiders o transcendentalis-
tes, i arribo a la conclusió que tot plegat és i 
serà més senzill. I sovint penso que som una 
espècie molt intuïtiva quan el què està en 
joc és sobreviure, i per molts plans o raons 
morals que existeixin la nostra memòria és 
curta i selectiva. M’acontentaré si d’aques-
ta en sortim pensant en un sistema de vida 
personal una mica més sostenible i respec-
tuós amb el nostre entorn.

I per “reblar el clau” vull parlar de la gent 
gran d’aquest país, perquè si una cosa em fa 
mal aquests darrers dies és evidenciar que 
tractem els avis i àvies de la nostra societat 
com l’últim mono, cosa que diu molt d’un 
sistema de vida massa mercantilitzat que 
gairebé llança a la brossa tot allò que no 

serveix per a treballar. 
Em dol, i molt, sentir la fredor amb què 

tracten alguns mitjans i polítics –d’esquer-
res i de dretes– la pèrdua de tantes vides de 
gent ja gran per causa del covid-19. 

Em sento ferit amb el tracte despreciatiu 
cap a la gent gran perquè de la gent gran jo 
n’he après molt, i m’he sentit estimat per 
ells. No deixaria d’homenatajar-los mai 
perquè guarden en el seu interior tota la 
dolçor i la força de l’experiència de vida que 
els occidentals no sabem valorar, i a sobre, 
són el gran resguard dels nostres fills, nets, 
nebots, fillols etc. 

Jo vaig perdre els meus avis ja de ben jove, 
i aquests dies trobo a faltar molt la meva iaia 
Antonia, que si ara estigués aquí em diria; 
come y calla idiota. No sabem valorar les 
coses fins que ja no les tenim. 

I per això, malgrat estar confinats, hem 
de persistir en mostrar el nostre amor. Si 
heu de regalar mones per Pasqua i no po-
deu veure el vostre fillol, compreu-la, ja li 
regalareu més endavant. Si voleu celebrar 
Sant Jordi però no teniu rosa,  dibuixeu-la. 
Si teniu pares, mares, avis, àvies, fills, filles 
no cal que els hi digueu en cada moment que 
els estimeu, simplement, estigueu allí d’una 
manera o altra.

I per últim, el meu homenatge als meus 
avis, que m’han ensenyat a menjar, estimar, 
cuinar, treballar la terra, en resum, a viure. 
A la meva manera, els tinc sempre presents.

Iaia Antonia, tiet Adolf, tiet Mingo, tieta 
Ana, tieta Joana, Teresina i Trifòn, Tomàs E., 
Enric i Carme B., Salvador V., Conxita S., Pep 
S., Jaume R., Amadeu R., Magdalena F., Jordi 
B., i un llarg etc.

Dedico aquest article a dues bones perso-
nes, l’Oriol i l’Àlex, que han patit la pèrdua de 
dos éssers molt estimats aquestes darreres 
setmanes. I a la meva cosina Rita, que no li 
he pogut dir el meu darrer adéu en persona.

M'

GERARD

PINYERO

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Estaria molt bé saber quin tipus de 
persones, ara amb confinament, són 
les que es contagien del coronavirus. 
La informació ens facilitaria entendre 
què hem de fer.

Oriol López Mayolas @oriolmollet @manyacsdeparets

Els Manyacs seguim confinats a 
casa, però això no impedeix que ens 
continuem veient, avui tocava xerrada 
sobre el que queda de temporada. 
@grialles @canalla_morada

@defensanitatBV

Continuem dotant de material de protecció 
als centres sanitaris, AVUI, CAPS de Plana 
Lledó i Can Pantiquet, i petits comerçs de 
#mollet, Barrets, pantalles i máscaretas del  
taller amic.. 

om que hi ha tanta grip, han hagut 
de clausurar la Universitat... Ep! 
Perdoneu, ara anava a escriure El 
Quadern Gris i ja ho va fer el mes-

tre, quina mala sort la meva. Tot i així no està 
de més ajuntar unes quantes lletres que trac-
tin d’aquest període de bitxos microscòpics, 
coronats i elegants que ens volen devorar 
els pulmons, esgotar la paciència i mante-
nir-nos confinats, entristits i atemorits men-
tre la senyoreta primavera es desborda per 
prats, boscos, rotondes i balcons.

Gràcies a l’amistat antiga que conreu dia 
a dia i nit a nit amb el meu beagle i gràcies, 
també, a la seva predisposició per treure’m 
a passejar amb morrió, aquestes darreres 
setmanes de clausura he tingut el privilegi 
de conèixer el silenci ensordidor de la ciutat 
despoblada i de respirar un aire molt més 
pur que el de fa uns mesos. Amb una mica 
d’atenció, no costa gaire sentir el desig de 
venjança del plàtan de la plaça dels Porcs o 
del til·ler de la Caserna, la remor del pas de 
les formigues en cues llargues i disciplina-
des, el zumzeig de les primeres mosques i 
abelles al Puig de les Forques, la música de 
la República del Congost entre els somnis 
dels xops i els renecs dels ànecs de coll verd, 
el festeig nocturn dels rossinyols en les bran-
ques dels pins del parc Torras Villà o els ge-
mecs de les gates en zel sota els automòbils 
confinats a prop de les apedaçades i infinites 
voreres granollerines.

Després, a casa, llibres (Dalí, Pla, José Luis 
Suárez, Sagarra...) i lletres (poesia, articles), 
també neteja, cançons (mira que eres cana-
lla...), deu minuts de notícies i algun contac-
te amb amics i enemics enganxats entre les 
xarxes nostres de cada dia. És sorprenent 
la quantitat d’experts en microbiologia, en 
medicina, en gimnàstica, en cuina, en pa-
rapsicologia o en macroeconomia que he 
conegut i els mil i un remeis de tot tipus per 
a derrotar el bitxo o per fondre la grassa ab-
dominal o per recuperar el sistema econò-
mic que ens permetrà comprar un cotxe nou, 
menjar un filet de Nebraska o tornar fins a 
la punta nord-est d’aquest país desballestat 
i deixar-nos maltractar per la Tramuntana.

N’hi ha que pensen que potser mai havíem 
estat tan a prop de tornar enrere, de devorar 
el sistema i tenir l’oportunitat de rectificar, 
n’hi ha que encara empaitem utopies amb ca-
çapapallones. Temps estrany, curiós, temps 
de carreteres que són camins i de balcons 
plens de mans que agraeixen la feina dels 
professionals de l’Hospital que ens va veure 
néixer. Temps de bona gent, de gent solidària 
i solitària, fins i tot d’herois, però també, d’au-
tèntics miserables que han apostat per la seva 
economia per damunt de la salut dels altres.

Endavant lectors, i cadascú dins les seves 
possibilitats, feu tot el possible per veure i 
viure aquest abril de cabirols, de senglars, 
de tudons, d’abelles i de dofins. També pri-
mavera de virus i, com sempre, d’alguns ca-
brons.

Coronavirus

C

SANTI

MONTAGUD

Som una espècie intuïtiva quan el

 que està en joc és sobreviure i per

molts plans que existeixin la nostra

 memòria és curta i selectiva
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MOLLET. El molletà Otger Canals 

és el director esportiu d'un dels 

principals clubs d'Andorra, l'Inter 

Club d'Escaldes. Aquesta tempo-

rada va incorporar-se a les seves 

files però la Covid-19 ha aturat 

també tota la competició del país 

dels Pirineus, quan el primer 

equip masculí era líder de la fase 

regular i estava classificat per a la 

fase final de la Copa. 

El molletà confia que pròxi-

mament es pugui reprendre la 

competició intentant buscar una 

solució per tancar la temporada. 

"Esperem que es pugui acabar 
el curs, nosaltres estem en una 
bona situació esportiva i con-
fiàvem a lluitar pels títols, tot 
i això som prudents i estem a 
l'espera del que ens diguis", 

admet Canals, que explica que a 

Andorra es permet sortir a córrer 

"cada dos dies, una hora, de sis 
a nou del matí i de set a nou de 
la nit". 

Otger Canals, de 33 anys, ja fa 

quatre temporades que treballa 

al país andorrà en diverses tas-

ques com a entrenador i ara com 

a director esportiu. "És una ex-
periència més. Jo volia entre-
nar però aquest curs l'oferta 
que més em va motivar va ser 
la de director esportiu i estic 
molt content amb el club i to-
tes les persones que el formen", 

remarca el molletà, que abans 

d'establir-se al país dels Pirineus, 

en terres vallesanes, havia estat 

coordinador del CF Mollet UE du-

rant molts anys. 

La motivació d'Otger Canals per 

a les pròximes temporades és in-

tentar la classificació per a la Lliga 

de Campions. "Ja he participat 
en competiió continental amb 
la UEFA i m'agradaria fer-ho 
també a la Lliga de Campions. 
Aquesta temporada tenim mol-
tes opcions, però cal veure què 
passa amb el futbol i com s'aca-
ben les temporades", remarca 

Canals.    jl rodríguez beltrán

ESPORTS

Torneig internacional a MontmelóJosep Maria Marsà renova amb el Recanvis El Campionat d'escacs Confinament per Equips, 
que organitza el Club d'Escacs Montmeló, ja és 

internacional després que el Club d'Escacs de 

Perpinyà s'hagi inscrit a la lliga. El campionat ja 

suma un total de 70 equips amb 786 jugadors. 

Josep Maria Marsà ha estat renovat com a entrenador del Recanvis Gaudí Mollet per a la temporada 2020-2021. Ho ha confirmat el Club 
Bàsquet Mollet mitjançant les seves xarxes socials aquesta mateixa 

setmana. A més, Marsà compaginarà la faceta de tècnic del primer 

equip masculí amb la de responsable esportiu de l'entitat. 

PARETS. "Puc trigar tres anys o 
tres anys i mig en acabar el rep-
te de pujar els catorze vuit mils. 
Els 1.000 dies era un número 
rodó, però ara, cal prioritzar 
la salut". Ho afirma en repetides 

ocasions l'alpinista Sergi Mingote, 

que ha vist com el repte de coro-

nar els catorze cims més alts del 

món sense oxigen artificial s'atura 

en sec, com mai abans ho havia fet 

des que el juny del 2018 va pujar 

el Broad Peak (8.047 metres). 

El paretà ha hagut de reajustar 

les dates del 14x1000 quan està a 

l'equador del repte majúscul, tot i 

que segueix entrenant-se diària-

ment confinat a casa La pandèmia 

global de la Covid-19 ha obligat a 

Mingote a allargar pràcticament 

en sis mesos la seva previsió ini-

sm

ALPINISME EL PARETÀ PREVEU COMPLETAR ELS CATORZE VUIT MILS EN 3 ANYS I MIG

Sergi Mingote allarga el 

calendari del repte 14x1000

cial i fixar l'objectiu del nou rè-

cord Guinness en 3 anys i mig. 

Tot i endarrerir la consecució dels 

catorze vuit mils, el paretà millo-

raria a la meitat el rècord que hi 

ha ara, que ostenta des del 2013 el 

coreà Kim Chang-ho, amb 7 anys, 

10 mesos i 6 dies. 

Nou calendari
El nou calendari que Sergi Min-

gote té fixat preveu tres ascen-

sos aquest 2020 i quatre més el 

2021. Fins a finals d'any, el juny 

vol completar el Gasherbrum I 

(8.068 m), al setembre el Makalu 

(8.463 m) i a l'octubre el Cho Oyu 

(8.201 m). Pel que fa al 2021, Min-

gote  preveu l'ascensió al març de 

l'Annapurna (8.091 m), al maig 

l'Everest (8.848 m), el setembre el 

Shisha Pangma (8.13 m) i l'octu-

bre, que ja seria l'últim del repte, 

el Kanchenjunga (8.585 m).

Mingote es pren aquesta situa-

ció de la millor manera. "Tinc un 
marge molt ample per establir 
un nou rècord Guinness, però 
a banda d'això, aquesta situa-
ció em permet passar un temps 
seguit de mesos a casa amb la 
meva família, que feia anys que 
no ho podia fer", valora el pare-

tà, que admet que aquesta pausa 

d'expedicions també li permet 

centrar-se en altres projectes, com 

ara els programes de televisió que 

emet per Youtube  els divendres 

o preparar-se com ambaixador 

de la candidatura dels Jocs Olím-

pics d'Hivern Pirineus-Barcelona 

2030.  jl rodríguez beltrán

SERGI MINGOTE A l'espai habilitat de casa seva per fer exercici físic i les gravacions del programa de Youtube

FUTBOL L'EQUIP MANA A LA LLIGA I ESTÀ A LA FASE FINAL DE COPA

Otger Canals, director 
tècnic del líder d'Andorra

OC

OTGER CANALS En una sessió d'entrenament anterior a Andorra

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 

celebrarà a partir del dissabte la 

fase final de la seva primera edi-

ció   del torneig social i confinat. 

Dilluns va començar el campionat 

virtual amb 36 participants, entre 

aquests mestres internacionals i 

grans mestres, repartits pel plane-

El Club d'Escacs celebra la 

fase final del torneig social
ta i amb vincles amb el club molle-

tà. Els vuit millors classificats en 

la fase regular ara es veuran les 

cares en eliminatòries. Els finalis-

tes són Tomás Sosa, Twan Burg, 

Leo Krysa, Pere Garriga, Yago de 

Moura, Alan Pichot, Cristian Fer-

nández i  Mariano Mayans.  

ESCACS  EL CLUB MOLLETÀ VA INICIAR DILLUNS EL CAMPIONAT 
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MONTORNÈS. Eli Gordón va pujar 

dissabte els 512 metres de desni-

vell positiu de la muntanya del Ti-

bidabo, virtualment i des de casa 

amb una aplicació mòbil. La co-

rredora de curses de muntanya va 

participar en una acció conjunta 

amb el seu equip, el Salomon Iati. 

La montornesenca, que just ha-

via rebut la cinta de córrer fa uns 

dies, va afegir-se al repte virtual i 

va superar en menys d'una hora 

el cim del Tibidabo des de casa 

seva. "Vaig escollir el Tibidabo 
perquè és la muntanya que tinc 
més a prop, tot i que també hi ha 
la pujada del Castell de Sant Mi-
quel, però aquesta em recorda 
als meus amics. A més, durant 
una època vaig entrenar un club 
de Cerdanyola i el Tibidabo era 
la muntanya que fèiem servir 
més per córrer", admet Gordón

La corredora de curses de mun-

tanya de Montornès admet que les 

dues primeres setmanes de confi-

nament van ser dures, tot i que a 

mesura que han anat passant els 

dies ha pogut normalitzar la si-

salomon

CURSES DE MUNTANYA LA CORREDORA MONTORNESENCA CONFIA PODER COMPETIR EN L'ESTATAL DE LA TARDOR D'AQUEST ANY

Pujada virtual d'Eli Gordón als 512 
metres de desnivell del Tibidabo

tuació. "Sóc una persona molt 
inquieta, que sempre estic fent 
coses fora de casa. Llavors les 
dues primeres setmanes van 
ser complicades, però ara ja he 
agafat una rutina amb el tele-
treball als matins i amb classes 
dirigides que faig al CEM Les 
Vernedes de Montornès, al mig-
dia menjo i em relaxo i a les tar-
des faig bici estàtica o cinta de 

córrer", explica Gordón la seva 

nova rutina, 

Previsió esportiva
Eli Gordón admet que serà com-

plicat tornar a competir, tot i que 

encara manté esperances que 

pugui  fer-ho a l'agost als 100 km 

de l'Ultra Trail de Mont Blanc o a 

l'octubre el Campionat d'Espanya. 

"Sincerament veig complicat 

competir a l'Ultra Trail de Mont 
Blanc i menys que estigui del 
tot preparada perquè prepa-
rar-me en una cinta de córrer 
és complicat... tot i això, confio 
que almenys a l'octubre es pu-
gui fer el Campionat d'Espanya, 
que serà classificatori pel Mun-
dial", adverteix la montornesen-

ca, a l'espera de rebre notifica-

cions oficials  jl rodríguez beltrán

EN CINTA DE CÓRRER Eli Gordón a casa seva fent esport durant el repte virtual de pujar al Tibidabo

Dos ors i un bronze 
del Lee Young en 
un torneig virtual

PARETS. El Lee Young de Parets va 

tornar a la competició fa uns dies, 

tot i que aquesta va ser virtual-

ment. Cinc alumnes de l'entitat 

paretana van participar el cap de 

setmana en un Campionat Inter-

nacional de Taekwondo amb èxit 

aconseguint dues medalles d'or i 

una de bronze. 

El torneig, que era obert, va 

ser una col·laboració entre fede-

racions autonòmiques d'Espan-

ya i de països llatinoamericans 

mitjançant l'aplicació Zoom. Els 

lluitadors havien de fer una sèrie 

d'exercicis i els àrbitres feien la 

puntuació. El Lee Young va guan-

yar dos ors amb Adrián Brillante i 

Judith Fernández, de 12 anys, i un 

bronze de Hana Aragoncillo, d'11 

anys. També van participar els 

paretans Sofia Bravo, d'11 anys, i 

Oliver Remesat, de 7 anys. 

José Luis Estudillo, respon-

sable del Lee Young, considera 

que aquest tipus de campionats 

"són una via d'escapada per 
als alumnes perquè els permet 
competir, encara que sigui al 
saló del menjador de casa". A 

més, Estudillo, que manté les se-

ves classes per un canal de Youtu-

be, creu que és positiu pels infants 

"perquè tenen uns dies de con-
centració i preparació i tornen 
a sentir els nervis de la compe-
tició". 

El club paretà ha valorat po-

sitivament aquesta primera ex-

periència en competició virtual 

i aquest cap de setmana partici-

parà en un segon torneig virtual, 

en aquest cas és el Campionat 

d'Espanya de taekwondo, que 

organitza la federació espanyola. 

Posteriorment, ja al maig, el club 

també s'ha inscrit a la segona edi-

ció del Campionat Internacional, 

en obert. 

TAEKWONDO

BAIX VALLÈS. Martín Parejo ja ha 

començat el compte enrere per 

als Jocs Paralímpics del 2021 a 

Tòquio i hi ha fet amb nou entre-

nador, Raúl Gracia. El martorelle-

senc va decidir ja fa unes setma-

nes el canvi de tècnic i ha demanat 

els serveis de Gracia, que és un 

dels tècnics de l'Atlètic Mollet i 

que compta amb un grup de sal-

tadors a les pistes d'atletisme de 

Mollet. 

En els darrers anys, Martín Pa-

rejo estava entrenat per Sergio 

García des de la distància perquè 

el tècnic estava afincat a Alacant. 

"He decidit fer un canvi i vo-
lia un entrenador a prop meu. 
Raúl Gracia entrena a Mollet, 
on jo també hi sóc i ja fa uns 
anys m'havia entrenat", admet 

Parejo, que a més ara se centrarà 

només en el salt de llargada per 

intentar aconseguir el bitllet als 

seus tercers Jocs Paralímpics.

El martorellesenc va valorar 

de Gracia, que a més de tenir els 

coneixements tpecnis, havia estat 

atleta en el salt de llargada.  “És 
un honor que un atleta del nive-
ll de Parejo vulgui que jo sigui 
el seu entrenador. Tenim un 
repte ambiciós per aconseguir, 
que és participar en els Jocs Pa-
ralímpics de Tòquio 2021. Cal 
treballar per aconseguir-ho”, 

remarca el llagostenc Raúl Gracia, 

que explica que aquests dies de 

confinament li ha traslladat unes 

rutines esportives al seu pupil.

Raúl Gracia també serà el seu 

guia després de la desvinculació 

amb Albert Selva. A més, Parejo se 

centrarà ara en el salt de llargada 

i deixarà de banda les competi-

cions de velocitat. 

Martín Parejo segueix les seves 

rutines esportives des de casa 

a l'espera de conèixer si a final 

d'any hi haurà la possibilitat de 

ATLETISME L'OBJECTIU DE L'ATLETA PARALÍMPIC ÉS MILLORAR ELS SEUS REGISTRES DE CARA ELS JOCS DE TÒQUIO EL 2021

competir. "Per part de la fede-
ració no ens han dit encara res. 
Estem tots espereant que es 
decideix fins a final d'any i com 
queda el calendari internacio-

nal de cara el 2021, amb els Jocs 
Paralímpics i el Mundial. A més, 
ara al juny tenim previst l'Eu-
ropeu, que també esperem que 
s'ajorni", admet Parejo.  

Martín Parejo confi a en el tècnic Raúl 
Gracia i se centra en el salt de llargada

arxiu

MARTÍN PAREJO

arxiu

RAÚL GRACIA

EN COMPETICIÓ
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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
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Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 

MOLLET. El molletà Carles Martí-

nez, director del grup de compe-

tició CMC Competició amb seu 

al Club Tenis Mollet, està orga-

nitzant per a finals de juliol un 

torneig solidari de tenis amb ju-

gadores, que estan entre les cent 

millors del rànquing internacio-

nal. El campionat se celebrarà a 

les instal·lacions del CT Mollet. 

La idea del torneig solidari va 

sorgir quan Martínez va pensar 

com planificaria la tornada a la 

competició de les seves esportis-

tes professionals, com ara la russa 

Daria Kasatkina, número 66 del 

món. "Crec que un dels proble-

mes que tindrem quan s'obri el 

circuit professional serà la fal-

ta de rodatge i partits compe-

titius. Fa molts dies que estem 

sense jugar partits i això serà 

un problema quan tornem a 

competir", explica Martínez, que 

aleshores va contactar amb entre-

nadors i jugadores: "tothom ho 

va veure amb bons ulls perquè 

arxiu

TENIS EL CAMPIONAT ESTÀ IMPULSAT PEL MOLLETÀ CARLES MARTÍNEZ I VOL PORTAR JUGADORES DEL TOP-100 MUNDIAL

El Club Tenis Mollet preveu acollir un 

torneig solidari a fi nals del juliol 

permet competir en un torneig 

d'unes dues setmanes a un gran 

nivell". 

El campionat està pensat per a 

32 jugadores, dividies en quatre 

grups de vuit. Les dues primeres 

de cada grup passaran als quarts 

de final. Entre les jugadores, que 

ara per ara estan inscrites i són 

residents a Espanya, hi ha la txeca 

Marie Bouzkova (número 47 del 

món), la suïssa Jil Teichmann (63), 

la russa Kasatkina (66), l'holande-

sa Arantxa Rus (70), la servia Nina 

Stojanovic (86), la ucraïnesa Kate-

rina Kozlova (98) i la italiana Sara 

Errani (169). 

El torneig solidari es disputarà 

"sempre i que les autoritats sa-

nitàries ho permetin", explica 

Martínez, que aclareix: "si pot ha-

ver-hi públic, millor, però això 

dependrà de com sigui la situa-

ció respecte el coronavirus".

Torneig solidari
El torneig servirà esportivament 

per a les jugadores i està pensat 

perquè sigui solidari. "Estem en 

converses amb l'Ajuntament de 

Mollet per decidir a quina enti-

tat o causa, relacionada amb el 

coronavirus, podem destinar 

la recaptació solidària", admet 

Carles Martínez, que està treba-

llant perquè es pugui retransme-

tre per televisió.   jlrb

CARLES MARTÍNEZ En una sessió anterior d'entrenament a El Calderí

'Hi tornarem', 

vídeo del CF Parets

Discrepàncies amb 

les quotes de la 

base del CF Mollet

PARETS El CF Parets ha publicat un 

emotiu vídeo a les seves xarxes 

socials anomenat, Hi tornarem. En 

aquesta publicació es veuen imat-

ges de jugadors i jugadores de 

l'entitat paretana amb missatges 

de motivació.  

MOLLET. La plataforma Salvem El 

CF Mollet ha criticat la directiva 

del CF Mollet UE per, segons indi-

quen en una nota, haver cobrat en 

algun cas l'última quota del futbol 

base de la temporada 2019-2020. 

Segons indica en el comunicat la 

plataforma, demana a la directiva 

molletana que retorni els diners 

a les famílies afectades perquè 

aquest cobrament havia estat du-

rant l'estat d'alarma. El club ha 

declinat fer declaracions.  

FUTBOL 

Base
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MONTMELÓ. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya ha estat la prova 

inaugural del FIA World Rally-

cross Championship 2020 virtual, 

que es va poder seguir pel canal 

de Youtube de l'organització. La 

competició virtual va tenir lloc 

diumenge mitjançant el joc DIRT 

Rally 2.0, que és un dels jocs de 

simulació que més s’assembla a la 

realitat de la competició.

L’inici del FIA World Rallycross 

Championship 2020 havia de co-

mençar aquest cap de setmana al 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

amb la sisena edició del Catalunya 

RX. Tot i no haver-se pogut cele-

brar la prova real, el promotor 

internacional del mundial conjun-

tament amb el suport del World 

RX of Catalunya-Barcelona i Code-

masters han organitzat la primera 

ronda de World RX eSports amb el 

videojoc de rallycross DIRT Rally 

2.0.

Els grans triomfadors d’aquesta 

primera cursa han estat els pilots 

circuit

MOTOR L'ASFALT MONTMELONÍ HA ESTAT L'ESCENARI DEL TRET INAUGURAL DEL MUNDIAL EN UN JOC DE SIMULACIÓ REAL

El Circuit s'estrena en una competició 
virtual amb el FIA World Rallycross

virtuals de DIRT, que han tingut 

l’oportunitat de participar en la 

competició oficial després de par-

ticipar en un classificatori online 

unes setmanes enrere. Mattias 

Adielsson (SUE) ha estat guanya-

dor de la primera cursa del World 

RX eSports; Killian Dall’olmo 

(FRA), actual campió de les DIRT 

World Series, ha finalitzat segon 

i ha tancat el podi el txec Lukas 

Mateja.

En aquesta primera cursa han 

participat diferents pilots ofi-

cials de World RX com Timmy 

Hansen (5è classificat), Andreas 

Bakkerud, Kevin Hansen (6è), 

Timo Scheider o Kevin Abbrig. 

Per primera vegada s'ha vist 

la presència d’un pilot espanyol 

en la graella de sortida oficial del 

Campionat del Món FIA de Rally-

cross. Cohete Suárez ha estat el 

representant local que ha finalit-

zat 17è.

Segona prova, Portugal
El primer cap de setmana de maig 

es durà a terme la segona cursa 

oficial de l’eSports World RX a 

Portugal, al circuit de rallycross 

de Montalegre on havia de cele-

brar-se la 2a ronda. 

EN JOC Un dels moments de la competició amb el simulador

El Consell Esportiu 
dóna per acabat el 
curs 2019-2020
BAIX VALLÈS. El Consell Esportiu 

del Vallès Oriental (CEVO) ha do-

nat per acabada l’activitat espor-

tiva del curs 2019-2020. Aquesta 

decisió ha estat presa per l’actual 

situació de la Covid-19 i “per la 

incertesa de tornar a la nor-

malitat”, informa en una nota el 

CEVO.

L’ens comarcal segueix treba-

llant per garantir un cop passi 

aquest període, la recuperació 

de l’esport escolar i de lleure que 

ofereix. Entre les activitats que 

organitza al llarg del curs escolar, 

hi ha activitats amb competicions 

d’atletisme, escacs, futbol, hoquei 

patins, patinatge artístic, bàdmin-

ton, bàsquet, handbol, gimnàstica 

rítmica i voleibol.

Pròximament, el CEVO infor-

marà com serà la proposta espor-

tiva de l’esport escolar i el lleure 

pel curs 2020-2021. Tanmateix, 

l'ens comarcal ha posat un núme-

ro de telèfon per qualsevol dubte 

(669 225 03) i el correu electrò-

nic, cevo@cevo.cat. 

POLIESPORTIU

Podem prevenir el virus?
Les investigacions per desenvolupar una 

vacuna pel Covid-19 estan en marxa, però 

no la tindrem disponible abans d'un any, 

en el millor dels casos, segons els científics 

i experts. Actualment els malalts només 

poden ser tractats amb fàrmacs antivirals 

existents, d'eficàcia limitada, i amb altres 

medicaments que combaten els símptomes 

(febre, inflamació o dolor).

Reforçar el sistema immunitari és una 

estratègia eficaç i en les nostres mans per 

prevenir i enfrontar-nos a una possible in-

fecció.

El nostre establiment, Centre Dietètic 

i Herboristeria Teresa Pons, de Mollet, no 

tanca  aquests dies perquè estem autorit-

zats i està obert cada dia, de 9.30 a 13.30 

hores, de dilluns a dissabte. Us atendrem 

també al telèfon 935702829. Podeu tru-

car-nos per fer els vostres encàrrecs i si ho 

necessiteu us ho portarem a casa amb una 

compra mínima.

Hem preparat una selecció de productes 

naturals per a nens i adults, que estimulen 

les defenses i potencien les capacitats del 

nostre organisme per fer front als virus i 

gèrmens de contagi.

Pels que tingueu molèsties com tos, mal 

de coll, mal de cap o malestar general us 

recomanem bons productes naturals amb 

pròpolis (que és una substància fabrica-

da per les abelles) i equinàcia (que és una 

planta).

La novetat d'aquesta temporada són 

unes càpsules efervescents amb vitamina 

C i plantes que es metabolitza molt bé per-

què al ser efervescent no molesta l'estómac 

i té efecte molt immediat: descongestiona i 

respireu millor, treu el mal de cap, millora 

la tos, suavitza el coll i ajuda a expectorar.

Pels que comenceu a patir una mica d'an-

sietat per tot el que està passant, o que ne-

cessiteu pujar una mica l'estat d'ànim, hi 

trobareu productes naturals.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS

C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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CULTURA

S'amplia el programa 'Oci a casa'25 escoles del Baix Vallès, sense Cantània
L'Ajuntament de Mollet ha ampliat el programa 

Oci a cas, gaudeix sense risc. Fins al moment 

s’han sobrepassat les 8.454 visualitzacions i les 

propostes esportives són les més visualitzades. 

Concretament les d'esport en família.

L’espectacle Virtual (Cantània 2020), que s'havia de celebrar el juny al Teatre Auditori de Granollers i que s'haurà d'ajornar fins al 2021 a causa 
del coronavirus, havia d'acollir la participació d'alumnes de 25 escoles del Baix Vallès. Concretament 10 centres de Mollet, quatre de Parets, cinc de 
Montornès, dos de Montmeló, dos de Sant Fost i un de Martorelles.

BAIX VALLÈS. Estiu és sinònim de 

platja, vacances i també de festes 

majors. El juny acaba amb la gres-

ca montmelonina. El juliol l'estre-

na la festa de Santa Maria de Mar-torelles i el tanquen les de Parets i 
Sant Fost. A l'agost hi ha la gresca 

molletana. I el nou curs s'encara al 

setembre amb les festes majors de 

la Llagosta, Martorelles i Montor-

nès. Tanmateix, totes aquestes fes-tes estan penjant d'un fil, a causa 
del coronavirus. 

De manera global, els consisto-

ris reclamen als òrgans compe-

tents que elaborin amb previsió 

les normatives per a la realització 

d'activitats popular per als prò-

xims mesos. De manera individu-

al, cada govern encara la situació 

d'una manera diferent.

A Montmeló, on hi ha la primera 

festa baixvallesana, el regidor de 

Comunicació, Lluís Esteban, con-firma que enguany no se celebrarà. 
"No té sentit fer-la, tot i que mi-

rarem si a l'agost o al setembre 

podem organitzar algunes acti-

vitats". Esteban, qui també està al 

càrrec de la regidoria d'Hisenda, 

explica que pròximament es farà una modificació de crèdit perquè el 
65% de la partida inicialment des-

tinada a la festa major serveixi per 

actuacions per pal·liar les conse-

qüències del coronavirus. El mont-

meloní també reclama que es pren-

gui una decisió global i se suma a la 

petició realitzada aquesta setmana 

en una reunió d'alcaldes de la co-

marca, en què s'ha demanat que 

els primers ajuntaments vallesans 

que tenen programades les festes prenguin una decisió abans del 15 
de maig.

A Santa Maria de Martorelles, l'alcalde, Luisma Pintor, explica 
que estan treballant mantenint 

el calendari, "però sense tancar 

res". "No tenim cap garantia i 

tampoc podem prendre la deci-

sió nosaltres; ens vindrà dona-

da", hi afegeix.Pel que fa a Parets, la regido-

ra de Cultura, Kènia Domènech, 

diu que estan "a l'espera de no-

vetats i desitjant saber alguna 

cosa ferma com abans millor" 

i que esperen poder conèixer les 

normatives per a les festes popu-

lars en les pròximes setmanes per 

buscar alternatives, si s'haguessin 

de buscar. En tot cas assegura: "El 

que més desitgem és fer la festa, 

treballem per fer-la i per inten-

tar poder mantenir al màxim 

la normalitat". També lamenta 

que "hi ha poques opcions plan-

tejades perquè sobrevisqui la 

cultura en aquest context" i vol 

ajudar, en la mesura del possible, 

al sector: "Si no hi hagués festa 

major, tot el que ja tenim con-

tractat, no es cancel·laria, ho 

ajornaríem".Per la seva banda, l'alcalde de 
Sant Fost, Carles Miquel, en la línia 

d'altres representants polítics del 

Baix Vallès, diu que encara es des-

coneix la normativa que regularà 

com es podran celebrar els con-

certs o les festes populars. Ara per 

ara assegura que ja tenia "l'esca-

leta de la festa preparada", però 

resten a l'espera de la regulació. En 

tot cas, apunta que hi ha tres opci-

ons: "Que es faci com sempre, fer 

un replantejament de la festa o 

ajornar-la". Si s'hagués d'ajornar, 

una data adient seria per la festa 

del patró, apunta.Pel que fa a Mollet, des de 

l'Ajuntament apunten que "caldrà 

analitzar setmana a setmana 

arxiu

LA FESTA MOLLETANA DEL 2019  A hores d'ara es desconeix si aquest agost es podrà repetir aquesta imatge

POPULAR  L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ HA ESTAT L'ÚNIC QUE JA HA CONFIRMAT LA SUSPENSIÓ DE LA GRESCA I LA RESTA DE CONSISTORIS ESPEREN LA REGULACIÓ

Festes majors d'estiu, en perill
com evoluciona la situació, l'es-

tat d’alarma i les normatives de 

desconfinament que es vagin 
adoptant", actualment "tots els 

escenaris estan oberts". Tanma-

teix, asseguren que "la decisió fi-
nal es prendrà a finals de maig 
o principis de juny".

Sobre la incertesa de la festa 

de Mollet, les Colles també n'han 

parlat. José López cap de Morats, 

explica que ja tenien activitats i 

propostes avançades des de se-

tembre, però admet que aquesta 

"és una situació crítica i no sa-

bem si es farà". "La voluntat és 

fer-la, però sempre partint de 

la seguretat per a tothom. Així 

que farem el que ens deixin", hi 

afegeix.  I el cap torrat, Albert Car-

reras, en la mateixa línia, apunta 

que estan treballant "amb peus 

de plom", però tenen "l'esperan-

ça que a festa pugui tirar enda-

vant". En tot cas, assegura que 

estan "amb l'ai al cor" perquè 

encara desconeixen si la tasca que estan avançant durant el confi-nament es podrà veure reflectida aquest estiu o l'estiu del 2021.Pel que fa a les festes del setem-

bre, l’Ajuntament de la Llagosta 

s’ha donat un marge d’un mes per 

decidir què passarà amb la festa 

major; a Martorelles tampoc saben 

a hores d'ara què passarà amb la 

festa; i l'Ajuntament Montornès ha 

informat que manté les contractaci-

ons que ja tenia fetes, però no n'es-

tà fent de noves per la incertesa de 

la situació i a l'espera de veure com 

evoluciona tot. Depenent d'aquesta 

evolució, prendran una decisió se-

guint les instruccions de les admi-

nistracions.  sergio carrillo

ART  L'ESCULTOR MARTORELLESENC MOSTRARÀ L'OBRA DE FERRO 'BUST D'HORTE"

Ricard Mira participarà 
en una exposició 
col·lectiva a Singapur
MARTORELLES. Un collage fotogrà-

fic de l’escultor martorellesenc Ri-

card Mira formarà part de l’expo-

sició que promou l’International 

Institute of Welding (IIW), l’asso-

ciació més rellevant del món del 

sector de la soldadura. La mostra 

es podrà veure en la propera reu-

nió anual que tindrà lloc a Singa-

pur, però encara sense data tanca-

da a causa pel coronavirus.

La peça de Mira té el nom de Bust 

d’Horte i és una escultura de ferro 

“inspirada en la model Horten-

sia Vivas Peiró, qui em serveix 

de motivació i inspiració en les 

meves obres”, ha explicat en una 

entrevista a Exterior.cat.

Aquesta és una peça que Mira ja 

no té a les seves mans. “Me la va 

comprar fa uns anys un col·lec-

cionista. Té 20 obres meves i 

aquesta és, de llarg, la més boni-

ca. Curiosament de vegades uti-

litzo altres metalls a més del fer-

ro però aquesta és totalment de 

ferro, encara que amb acabats 

diferents a les diverses parts”, 

diu l’escultor. Mira també explica 

que “va ser una sorpresa formar 

part d’aquesta exposició, tenint 

en compte que l’any passat hi 

van participar artistes de refe-

rència mundial”.  RICARD MIRA  L'escultor amb una de les seves obres

aj. martorelles
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LITERATURA  ES PODRÀ PASSAR A BUSCAR LES COMANDES QUAN ACABI EL CONFINAMENT

Llibreries Obertes, un projecte 

per comprar llibres més enllà 

de la diada de Sant Jordi
Aquesta setmana ha estat Sant Jor-
di, tot i que no s'ha pogut celebrar 
com a tal. El 23 d'abril és un dia de 
tafanejar i comprar llibres pels fa-
miliars, per les parelles i pels amics. 
Per aquest motiu, és el dia –també 
el mes– més important de l’any per 
al sector del llibre. És per això que 
Som* i Martensen han engegat una 
campanya –Llibreries Obertes– per 
donar futur a les llibreries de proxi-
mitat i permetre que les llibreries, 
avui tancades al públic, puguin tor-
nar a aixecar la persiana. D'aques-
ta manera, Llibreries Obertes ha 
permès i continua permetent que 
es comprin els llibres de Sant Jordi 
respectant el confinament.

La campanya aplega 384 llibreri-
es adherides d'arreu del territori 
català, entre les quals la Llibreria 
L'Illa i l'Abacus de Mollet. Llibreri-
es Obertes convida, per mitjà del 
web llibreriesobertes.cat, a triar un 

llibre entre un catàleg que supera 
els 7.000 títols de llibres en llengua 
catalana. Seguidament, cal triar la 
llibreria de referència on es vol fer 
la compra que, un cop torni a obrir, 
es podrà anar a recollir de mans 
del llibreter de confiança. Dins del 
context de Sant Jordi, es pot fer la 
comanda per a la persona a qui se li 
vol regalar el llibre i acompanyar-lo 
d'un missatge que se li farà arribar. 
Per a qui encara no tingui decidit 
el regal, el web  compta amb un 
blog amb recomanacions literàries 
d'autors, editors i llibreters.

A més, en les darreres setmanes 
la companyia de telefonia Parlem 
s'ha unit a la iniciativa, de manera 
que regala a l'usuari un euro per 
cada llibre comprat. També Libe-
lista s'ha incorporat a la campanya 
de cara a Sant Jordi per fer difusió 
conjunta de la crida a la ciutadania 
a ajudar ara les llibreries de pro-

ximitat regalant llibres per Sant 
Jordir que podran recollir un cop 
tornin a obrir.

Omnium se suma a la campanya
Som* i Mortensen han arribat a un 
acord amb Òmnium Cultural per 
consolidar Llibreries Obertes com 
la gran campanya col·lectiva i de 
país d’aquest Sant Jordi 2020. Sota 
el lema Regala un llibre per Sant 

Jordi l'objectiu era generar mig mi-
lió d’euros en venda de llibres fins 
a Sant Jordi. La suma d’Òmnium 
permetrà que les llibreries rebin 
el 100% de l’import de la venda 
del llibre en el moment en què es 
fa la comanda. A més, el procés de 
compra incorpora la possibilitat 
d’arrodonir el preu a l’alça i desti-
nar aquests diners a projectes que 
donen resposta a l’emergència so-
cial derivada de la crisi per la Co-
vid-19. 

POPULAR  S'HAN PREMIAT TOTS ELS PARTICIPANTS

Certamen per la diada 
confinada organitzat per 
la biblioteca de Sant Fost

SANT FOST.  El concurs que la Bibli-
oteca Biblio@teneu havia organit-
zat per aquest Sant Jordi confinat 
ha rebut una vintena d'obres, entre 
dibuixos, poemes i microrelats. La 
biblioteca santfostenca ha valorat 
molt positivament la participació 
al certamen, donada l'actual situa-

ció de confinament i el format poc 
habitual del concurs, i per aquest 
motiu el jurat ha decidit premiar 
tots els participants que hi han 
presentat obres. Des d'aquest di-
vendres, els guardonats comença-
ran a rebre a casa els seus premis, 
que serà un llibre de regal. 

aj. sant fost

A INSTAGRAM  Algunes de les imatges participants en el concurs
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SANTA MARIA DE MARTORELLES.  La 
sèrie de betevé Oh My Goig, un dels 
protagonistes de la qual és Ricard 
Balada, veí de Santa Maria de Mar-
torelles, va estrenar la setmana 
passada la seva quarta temporada.

En aquesta temporada, l'Andrés 
–personatge interpretat per Ri-
card Balada– continua amb el seu 
procés de "desconstruir la seva 

masculinitat", que ja va comen-
çar al final de la tercera tempora-

da. Prèviament, l'Andrés era "el 

prototip del xulito, machirulo", 
diu Balada, qui també el defineix 
com a "masclista i egoista". Amb 
els nous capítols, els espectadors 
trobaran un Andrés "cada vegada 

més humà", fet que també queda 
reflectit amb els problemes que té 
amb el seu pare.

Balada se n'alegra que qui el co-
neix no el vegi reflectit en l'Andrés, 
tot i que admet que el personatge 

SÈRIE  EL PERSONATGE DE BALADA ENCARA UN PROCÉS DE DESCONSTRUIR LA SEVA MASCULINITAT

o.m.g.

RICARD BALADA  L'actor de Santa Maria en un frame de la sèrie 'Oh My Goig'

Ricard Balada, de Santa Maria, 
torna a protagonitzar una nova 
temporada d''Oh My Goig'

té parts del seu jo adolescent, "so-

bretot de quan era menys em-

pàtic". En aquest sentit, assegura 
que la sèrie l'ha ajudat "a eliminar 

tabús i a tenir més en compte les 

opinions de la resta".

Una sèrie d'educació sexual
Oh My Goig és "un format educatiu 

pensat per informar, sensibilit-

zar i empoderar adolescents (i no 

tan adolescents) sobre la sexuali-

tat". Així es defineix la mateixa sèrie, 
que compta amb la col·laboració del 
Comitè de Joves Expertes per fer els 
guions. Aquest comitè està format 
per joves de 19 a 22 anys provinents 
del món de l’activisme feminista i 
LGTBIQ+ i aporta les seves vivènci-
es i reflexions perquè les trames de 
la sèrie siguin representatives de les 
seves realitats.

"Això fa que tinguem guions 

més humans", diu Balada, que 
explica que la sèrie és "moderna, 

fresca i tracta temes de col·lec-

tius minoritaris i d'educació se-

xual". De fet, instituts i centres de 
salut han utilitzat capítols i progra-
mes d'Oh My Goig per fer xerrades 
sobre sexualitat.

Aparició a Netflix
D'altra banda, Balada també ha 
aparegut recentment en una esce-
na d'una pel·lícula de Netflix –Le-

gado de los huesos– i assegura que 
està aclaparat per la gran quantitat 
de missatges que està rebent: "Dic 

només una frase, al costat d'Ima-

nol Arias i Marta Etura, però 

m'està escrivint tothom per feli-

citar-me".  SERGIO CARRILLO

La Remençada, una
nova activitat suspesa

MONTORNÈS. Com era d'esperar 
amb el context actual de confina-
ment, La Remençada no es podrà 
celebrar. L'Associació La Remen-
çada, per tant, no podrà escenifi-
car al maig –quan estava previst 
l'espectacle– la darrera batalla de 
la Guerra dels Remences, que es va 
lliurar a Montornès el 4 de gener 
de 1485.

Els intèrprets, evidentment, ja 
havien començat els assajos, però 
"serà totalment impossible 

fer-ho", assegura Begoña Malo, 
secretària de l'entitat. Tanmateix, 
Malo sí que avança que la inten-
ció és "fer alguna activitat quan 

ens puguem reunir". No serà La 
Remençada, però sí que podria 
ser "un tastet d'algunes escenes 

emblemàtiques", apunta la se-
cretària. En tot cas, la realització 
d'aquesta activitat dependrà de 
com avancin les mesures de se-
guretat i, si es fes, probablement 
es faria l'últim trimestre de l'any. 
D'aquesta manera, "probable-

ment es faria en un espai tancat, 

pel temps", diu Begoña Malo. 

POPULAR  L'ENTITAT HA APROFITAT PER COMPARTIR GUIONS

Els Castellers de Mollet 
no s'aturen, tot i el futur 
incert que tenen davant
MOLLET. La Colla Castellera de Mo-
llet no pot continuar fent actuaci-
ons castelleres, ni assajos al Cen-
tre Cívic l'Era. L'estat d'alarma ja 
ha acabat de ben segur amb bona 
part de la temporada castellera 
d'enguany, però des de l'entitat 
molletana volen que els seus mem-
bres passin el confinament actius. 
És per això que diverses membres 
de la colla estan fent classes de to-
nificació, amb entrenaments d'alta 
intensitat per mantenir el to mus-
cular, i de ioga regularment pels 
mateixos castellers molletans.

Les videotrucades també estan 
servint per no parar completament 
l'activitat. Diumenge, les colles cas-
telleres del Vallès Oriental en van 
realitzar una pública per xerrar, 

debatre i passar una bona estona.
 El cap de colla molletà, Javi Car-

vajal destaca que el debat va servir 
per compartir reflexions "sobre 

com veiem el món casteller de la 

comarca, la seva evolució els dar-

rers anys i com podem seguir  mi-

llorant, amb apostes en comú". 
Els pròxims mesos seran com-

plexos, perquè, com apunta Car-
vajal, "les actuacions castelle-

res seran de les últimes coses 

a reactivar-se, perquè ajuntem 

molta gent i a les pinyes tenim 

un contacte directe. Així que va 

per llarg". És per això que recalca 
–i així es va parlar a la trobada di-
gital de les colles vallesanes– que 
"cal unir llaços més forts entres-

les entitats de la comarca". 

POPULAR FAN CLASSES DE IOGA I TONIFICACIÓ ALS SEUS MEMBRES

a.b.

PER A ESCOLES Il·lustració d'Ausiàs Bertran d'un dels guions de La Remençada

L'autor dels textos de La Remençada, Xa-
vier Bertran, ha iniciat la publicació dels 
guions del fons escolar de l'entitat a tra-
vés de la seva pàgina de Facebook. Aquest 
fons escolar inclou 30 guions teatrals de 
caire infantil i juvenil, adreçats a l'alumnat 
de primària i de secundària. Es tracta de 
textos originals de Xavier Bertran aptes 
per a la lectura o la representació amb una 
durada d'entre 10 i 15 minuts. L'autor els ha 
posat a disposició del veïnat amb l'objec-
tiu que les famílies els puguin descarregar 
per fer-ne la seva pròpia interpretació a 
casa. La publicació s'ha acompanyat amb 
dibuixos de l'il·lustrador Àusias Bertran, 
fill de l'autor. La proposta s'ha inclòs en 
l'apartat dels recursos virtuals que les 
entitats locals estan aportant al projecte 
#cuidemnosmontornes, de l'Ajuntament.

LA REMENÇADA 
PUBLICA EL SEU FONS 
DE GUIONS ESCOLARS

Pel confinament

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

Cel serè gairebé tot el dia, 
amb alguns núvols prims 
ja cap al vespre, i tem-
peratures màximes més 
altes.

El núvols prims continu-
aran enteranyinat el cel, 
a estones amb clarianes, i 
les temperatures continu-
aran en ascens.

La tònica del temps es 
manté, amb aquest tel de 
núvols prims, i amb tempe-
ratures que ja no pujaran 
més.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 16 21ºC 14ºC 18ºC - 21 km/h SE

DIVENDRES, 17 21ºC 13ºC 17ºC 0,2 24 km/h SE

DISSABTE, 18 21ºC 13ºC 18ºC 9 34 km/h NNE

DIUMENGE, 19 16ºC 15ºC 16ºC 52 27 km/h ENE

DILLUNS, 20 18ºC 15ºC 17ºC 11 13 km/h WSW

DIMARTS, 21 15ºC 14ºC 14ºC 52 31 km/h NNE

DIMECRES, 22 16ºC 13ºC 15ºC 7 45 km/h NE

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

dissabte 25

diumenge 26

divendres 24
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