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MOLLET.  Després d'unes setmanes 

de davallada en el nombre d'in-

gressats i de defuncions per la Co-

vid-19, l'Hospital de Mollet anunci-

aven aquest dijous que no compta 

amb cap pacient contagiat. Segons 

informacions del centre, les altes 

acumulades sumen quasi 500 per-

sones i, en relació a la setmana pas-

sada hi ha hagut dues defuncions.

Malgrat això, el centre molletà 

mantindrà una àrea d’hospitalitza-

ció preparada i aïllada en cas que 

hi hagi nous ingressos en les pro-

peres setmanes. A dia d’avui no hi 

ha cap professional en aïllament.

Pel que fa a l’activitat de consul-

tes externes, ja siguin per telèfon 

o presencial, i el nombre de ci-

rurgies i exploracions programa-

des segueixen augmentant en el 

progressiu retorn a la normalitat. 

Concretament, l’última setmana ja 

es va realitzar el 60% del volum 

normal d’activitat en consultes 

externes i quasi el 80% del volum 

habitual en cirurgia. L'Hospital, a 

més, manté la previsió del reinici 

dels parts i de l’activitat obstètrica 

durant la Fase 1 al territori.

Durant aquest període s’han pro-

duït també alguns canvis destinats 

a millorar l’atenció que s'ofereix als 

pacients. Les consultes externes, la 

cirurgia i l’hospital de dia oftalmo-

lògic, maxil·lofacial i del dolor es 

traslladen al nou espai de la Fun-

dació Sanitària Mollet, al carrer 

Vallès, situat a l’edifici de l’Hospital 

Sociosanitari de Mollet i al qual es 

pot accedir pel carrer Vallès núme-

ro 29, entre el carrer Sant Llorenç i 

el carrer Gaietà Vínzia. Aquest nou 

dispositiu inclourà doncs l’Institut 

Oftalmològic, l’Institut Maxil·lofaci-

al i la Clínica del Dolor i permetrà 

esponjar l’espai de consultes exter-

nes, de l’hospital de dia i del bloc 

quirúrgic de l’Hospital de Mollet. 

"Aquesta mesura també serà po-

sitiva en la situació actual ja que 

ajudarà a garantir les distànci-

es de seguretat entre pacients", 

apunten des de la FSM. i 

MOLLET. A la mala experiència que 

pateixen els pacients de Covid-19 

se li han de sumar les seqüeles fí-

siques, sobretot en aquells casos 

greus que han hagut d'estar temps 

ingressats a l'UCI. La miopatia, és a 

dir, la pèrdua de massa muscular i 

força i els dèficits a nivell pulmonar 

i respiratori que disminueixen la 

resistència són les més destacables, 

segons explica Laura Gutiérrez, fisi-

oterapeuta de l’Hospital Sociosani-

tari de Mollet, una combinació que 

"genera poca tolerància a l’esforç 

i dificultats en qualsevol activitat 

de la vida diària", diu.

Per fer front a aquesta proble-

màtica, l'Hospital Sociosanitari de 

Mollet ha creat el Programa Reha-

bilita’t Post Covid format per un 

equip multidisciplinari de fisiote-

rapeutes, logopedes i terapeutes 

ocupacionals per ajudar els paci-

ents que han passat per un procés 

de Covid de gravetat a recuperar la 

seva vida normal.

El programa s’inicia a través 

d’exercicis de readaptació respira-

tòria per aconseguir un bon patró 

respiratori, augmentar la capacitat 

respiratòria i millorar la sensació 

d’ofec que pateixen aquests paci-

L'Hospital no 
registra cap 
ingressat amb 
la Covid-19 

Lluitar contra les seqüeles físiques, 
el repte dels pacients recuper

El centre molletà suma un total de 500 

persones donades d'alta i comptabilitza dues 

defuncions respecte a la setmana passada

Segons ha comptabilitzat el Departament de Salut de la Generalitat, al conjunt 

del Vallès Oriental han mort 572 persones arran de la Covid-19. El govern les 

facilita per mitjà d'un mapa de defuncions d'arreu del país, en què les dades que 

es mostren són aquelles que s'ha pogut identificar la seva zona de residència 

segons consta en la targeta sanitària. A banda dels hospitals, a petició de Salut, 

les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. En el conjunt 

del país han mort 11.703 persones fins a dimecres amb la Covid-19 o com a 

sospitosos. D’aquestes, 6.385 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 

3.609 a una residència, i 669 al domicili. 

El Vallès Oriental suma 572 morts

EXERCITANT-SE Javier López és un dels pacients que està en procés de recuperació després d'haver estat a l'UCI

ents. Els exercicis respiratoris es 

realitzen conjuntament amb exer-

cicis per entrenar la força mus-

cular, concretament la del tronc 

superior i inferior. “També fem 

exercicis de logopèdia per tal 

de recuperar la sensibilitat de 

la laringe, afectada a causa de 
la intubació, i les dificultats per 
empassar amb normalitat”, ex-

plica la Núria Catalan, logopeda de 

l’Hospital Sociosanitari i de l’hos-

pital d’aguts de Mollet.

Per la seva part, els terapeutes 

ocupacionals s’encarreguen de va-

lorar la capacitat del pacient per 

realitzar les activitats de la vida di-

ària. “La falta de força i la debili-

tat provoca dificultats per aixe-

car-se del llit, beure, vestir-se o 
rentar-sei nosaltres hem buscat 

la manera de recuperar aques-

ta autonomia”, explica el Jonatan 

Cortijo, terapeuta ocupacional 

de l’Hospital Sociosanitari. Tots 

aquests exercicis es realitzen mit-

jançant un monitoratge exhaustiu 

L'Hospital, que ha recuperat 

el 80% del volum habitual

  de cirurgia, trasllada alguns 

serveis al Sociosanitari
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Lluitar contra les seqüeles físiques, 
ecuperats

L'àrea de pneumologia de 
Granollers crea una consulta 
per fer seguiment postCovidAls ambulatoris

Els centres d’atenció primària (CAP) de la 

Metropolitana Nord comencen, de ma-

nera progressiva, a recuperar l'activitat, 

tot i que, al Baix Vallès, el CAP de Mont-

meló continua tancat i els pacients han 

d'adreçar-se a Montornès. En aquest 

sentit, Salut demana que el contacte amb 

els ambulatoris es faci a través del web o 

telèfon per garantir la millor assistència 

als usuaris, evitar desplaçaments inne-

cessaris i agilitzar l’atenció. Al web de 

programació de visites de l'Institut Cata-

là de la Salut (ICS) s’ha habilitat un espai 

per descriure breument quina és la ne-

cessitat de l’usuari i el personal d'atenció 

primària gestionarà la petició i hi donarà 

resposta.

SALUT VOL MANTENIR 

L'ATENCIÓ ALS CAP PER 

INTERNET O TELÈFON

GRANOLLERS / MONTORNÈS. La 

Unitat de Pneumologia de l'Hos-

pital General de Granollers ha en-gegat una consulta específica per 
fer seguiment de les persones que 

han passat la Covid-19 i que poden 

arrossegar encara alguna seqüela. 

"Vam veure que alguns pacients 

que ja tenien l'alta encara nota-

ven cert ofec quan feien activi-

tat física o debilitat muscular, 
o ambdós símptomes", descriu 

el cap d'àrea, el doctor Enric Bar-

beta. A més, alguns pacients han 

passat "pneumònies greus, es-

garrifoses", assegura l'especia-

lista, que han posat sobre la taula 

la necessitat de fer seguiment als 

pacients greus de la Covid-19.

Així, l'Hospital ha començat a 

trucar el centenar de persones 

que van haver de ser intubats o in-

gressats a crítics i semicrítics per 

fer seguiment del seu estat un cop 

rebuda l'alta. 

La setmana passada alguns ja 

van sotmetre's a la sèrie de pro-

ves que se'ls fa en un mateix dia –una radiografia de tòrax, una 
gasometria arterial, la prova de la 

marxa de 6 minuts –per detectar 

si baixa l'oxigen– i una valoració per part d'un fisioterapeuta respi-
ratori–. L'Hospital, veient l'evolu-

ció a Itàlia i a altres hospitals més 

grans, vol estar preparat pel petit 

percentatge de malalts que desen-volupen una fibrosi pulmonar, per 
al tractament de la qual ja s'han 

demanat permisos per fer assajos 

clínics. "La majoria de seqüeles 

es van resolent i només alguns 

necessiten tractament amb cor-

ticoides", explica Barbeta, qui 

assegura que la majoria, "afortu-

nadament, no tenen seqüeles a 
llarg termini". "Independent-

ment dels criteris objectius, hi 
ha molts pacients espantats", 

relata el metge, qui fa una crida a 

la calma.   

Controls als CAP
De fet, la majoria de les persones 

que han tingut la Covid-19 no ne-

cessitaran passar per aquesta con-

sulta. Els infectats del Sars-CoV-2 

que no han necessitat ingrés poden 

fer el seguiment amb el metge de 

capçalera, com també els que han 

estat ingressats a l'Hospital amb una pneumònia, però no a la unitat 
de crítics. En aquest cas, el CAP fa una radiografia de tòrax i només en 
cas que s'hi veiés algun problema es 

derivaria a l'Hospital. i M. ERAS

fsm

s de recuperació després d'haver estat a l'UCI

del pacient tant de la freqüència 

cardíaca com del nivell de satura-

ció d’oxigen.

La primera part del programa 

es realitza a la planta d’hospitalit-

zació de l’Hospital Sociosanitari, 

quan el pacient comença a millo-

rar la seva capacitat física i res-piratòria, s’incorporen exercicis 
més cardiovasculars com bicicleta 

i el·líptica que es realitzen al gim-

nàs. “La valoració actual és molt 
bona. Ràpidament estem detec-

tant una millora de les capaci-

tats dels pacients i ells mateixos 

noten com dia a dia augmenten 

les coses que poden fer”, conclou 

la Laura Gutiérrez.

El Javier López ha estat un 

d’aquests pacients. Amb 68 anys, 

el Javier ha estat atleta tota la seva 

vida. El passat març va estar ingres-

sat a l’UCI amb positiu per Covid19 

durant un mes i posteriorment hos-

pitalitzat a l’hospital d’aguts. Va ser 

traslladat al sociosanitari un cop es va recuperar de la Covid però enca-

ra presentava una important debili-tat física i respiratòria.
“Els primers dies no podia ni 

fer tres passes sense ofegar-me i 

havia de fer servir el caminador", 

explica el Javier. Des de l’habitació 

se li van realitzar exercicis de força 

i respiració que el Javier complia 

amb gran força de voluntat i preser-

vació. Quan els professionals van 

detectar que millorava, va iniciar 

el treball cardiovascular al gimnàs. 

“Fa tres setmanes que estic aquí i 
avui ja estic fent 18 minuts de bi-
cicleta diaris i camino mitja hora 
sense cansar-me. Tinc una per-

sona sempre pendent de mi que 

m'ajuda amb els exercicis i veig 
com els meus nivells de satura-

ció i les meves pulsacions milo-

ren cada dia", assegura. i

hospital

UNITAT DE PNEUMOLOGIA  Des d'ara fa proves de seguiment a malalts que han estat greus per la Covid-19
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El Departament de Salut ha dema-

nat al govern central que la regió 

sanitària metropolitana Nord –i, 

per tant, el Vallès Oriental–, pas-

sin dilluns a fase 1 de desconfi-

nament, després que la setmana 

passada es decidís mantenir la co-

marca a una fase 0 avançada que 

ha permès a botiguers fer la seva 

activitat sense cita prèvia –en es-

tabliments que no superin els 400 

metres quadrats– i la progressiva 

obertura d'alguns equipaments 

municipals.

Dilluns, a l'espera del vistiplau 

del govern de l'Estat, la situació 

podria canviar i avançar cap a un 

estadi en què ja es permetrien les 

trobades particulars de familiars i 

amics, fins a 10 persones –sempre 

que resideixin a la mateixa regió 

sanitària, ja que sí que estarà per-

mès desplaçar-se dins la mateixa 

regió sanitària–. 

A més, els establiments de res-

tauració també podrien obrir 

terrasses, al 50% de la seva capa-

citat habitual –l'Ajuntament de 

Granollers estudia la possibilitat 

d'ampliar l'espai de terrasses per 

afavorir la viabilitat dels negocis–.

També es pot anar a llocs de 

culte si no se supera un terç de 

l’aforament i celebrar vetlles i en-

terraments de fins a 10 persones 

en espais tancats, per exemple.

Reunió amb el món local
Dimecres, els alcaldes del Vallès 

Oriental es reunien telemàtica-

ment amb el delegat del Govern 

De camí 
a la fase 1
S'hi permetran obrir les terrasses de bar 
i fer trobades particulars de 10 persones

■ El govern espanyol ha publicat al 
BOE l'ordre sobre l'obligatorietat de 
l'ús de les mascaretes, on concreta que 
se n'haurà de portar a la via pública, en 
espais a l'aire lliure i en qualsevol es-
pai tancat d'ús públic "sempre que no 
sigui possible mantenir una distància 
de seguretat interpersonal d'almenys 
dos metres". L'obligatorietat es fixa a 
partir dels sis anys, tot i que se'n re-
comana l'ús entre els tres i els cinc. 
Queden fora d'aquesta obligatorietat 
les activitats en les quals, "per la seva 
pròpia naturalesa", resulti incompa-
tible el seu ús, tot i que no concreta 
quines. L'ordre és vigent des de dijous 
i mentre duri l'estat d'alarma i les seves 
pròrrogues. 

LES MASCARETES 
SÓN OBLIGATÒRIES 
A PARTIR DELS 6 ANYS

de la Generalitat a Barcelona, Juli 

Fernàndez, i responsables sanita-

ris i d'emergències per repassar, 

aclarir dubtes i compartir infor-

mació sobre les fases de la deses-

calada de la Covid-19 al territori..

El president del Consell Comarcal, 

Francesc Colomé, advertia que "el 

desconfinament genera rela-

xació i no ho podem permetre. 

No ens podem relaxar. El dis-

tanciament social i la higiene 

de mans són els dos pilars que 

hem de tenir presents". ❉

El Tanatori recupera les vetlles 
amb mesures de seguretat
MOLLET / BAIX VALLÈS. El Tanato-

ri de Mollet torna a fer vetlles als 

difunts i cerimònies de comiat des 

d'aquest dilluns. Una situació que 

no es produïa des de feia gairebé 

dos mesos. Amb tot, es faran amb 

restriccions i mesures d'higiene. 

El tanatori molletà, gestionat 

per l'empresa de serveis funeraris 

Monserdà, permetrà la presèn-

cia de deu persones per sala de 

vetlla; limitarà l'assistència a les 

cerimònies de comiat en un terç 

del seu aforament, és a dir, en 50 

persones assegudes; i al cementi-

ri en 15 persones. "Hem adaptat 

el servei al qual ens demanen 

les autoritats i celebrem que es 

pugui tornar a una certa nor-

malitat per dignificar el dol i 

acompanyar a les famílies en 

aquestes situacions", explica 

Marc Santos, gerent de Monserdà.  

Les persones que hi vagin hauran 

de portar mascareta i complir els 

dos metres de seguretat entre per-

sones. A més, Monserdà ha posat 

dispensadors de gel desinfectant 

per a mans. A més, s'ha incrementat 

la ventilació i la freqüència de nete-

ja i desinfecció dels diversos espais 

del tanatori de les sales i també 

s'han posat mampares de protecció 

als despatxos d'atenció al públic. 

D'altra banda, des del tanatori 

donen ara l'opció de celebrar la 

cerimònia de comiat de tots aquells 

difunts que durant les setmanes an-

teriors no se'ls va poder fer. 

L'espai rural de Gallecs s'ha con-

vertit en un dels llocs més concor-

reguts per passejar i fer esport du-

rant el confinament. Això ha fet que 

l'afluència de gent s'hagi multiplicat 

i que el Consorci de l'Espai Rural 

hagi hagut de prendre mesures per 

salvaguardar espècies protegides, 

que actualment estan en època de 

cria com el mussol comú o el picot 

garser. Per fer-ho s'ha restringit el 

pas a alguns indrets, com les basses. 

"No s'ha tallat cap camí principal, 

el que s'han restringit són les zo-

nes més fràgils", explica la gerent 

del Consorci, Gemma Safont. 

Des del primer dia, voluntaris 

ambientals coordinats amb els cos-

sos de seguretat (Policia, Protecció 

Civil i Mossos) han informat sobre 

les limitacions en estat d'alarma, 

una de les quals la de no poder allu-

nyar-se a més d'un quilòmetre del 

El Consorci limita el pas a indrets 
de Gallecs per salvaguardar 
les espècies protegides 

domicili si no és per fer esport, una 

norma que no s'ha complert del tot 

durant aquestes setmanes. De fet, 

l'afluència ha estat tal, que hi ha 

hagut crides al civisme i responsa-

bilitat dels visitants. Per exemple, 

el grup municipal de Ciutadans de 

Mollet sol·licitava al govern local 

una campanya de conscienciació 

"per evitar nous episodis d'acu-

mulacions de persones a zones 

com Gallecs", deien.  

consorci de gallecs

ÈPOCA DE CRIA  Les basses són alguns dels espais restringits
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El Consorci incorpora 
cinc nous vehicles

cresidusvo

CAMIONS  S'han estrenat dos vehicles de càrrega lateral

BAIX VALLÈS. El Consorci per a la 

Gestió de Residus del Vallès Orien-

tal va incorporar la setmana passa-

da dos nous vehicles recol·lectors 

compactadors de càrrega lateral, 

que donaran servei a Mollet, Mont-

meló i la Llagosta, que tenen im-

plantat aquest sistema de recollida. 

L'ens també ha aquirit dos camions 

de càrrega posterior i un vehicle 

amb ganxo i rodet triturador per 

a la xarxa de deixalleries. Els dos 

vehicles recol·lectors compacta-

dors de càrrega lateral, de 25 m3, 

permeten donar servei a la creixent 

implantació del sistema de recolli-

da de càrrega lateral a l’àmbit del 

Consorci, model que, també està 

implantat a Granollers i que es farà 

extensiu al llarg del 2020-2021 als 

municipis de Canovelles, Parets del 

Vallès i la Roca del Vallès. El cost 

dels vehicles és de 531.530,86 eu-

ros (IVA exclòs), amb els manteni-

ments preventius inclosos per un 

període de 5 anys.  

MOLLET / BAIX VALLÈS. La quota 

tributària del tractament de resi-

dus domèstics a Mollet –la taxa 

d'escombraries–, segons les or-

denances fiscals de 2020, és de 

174,14 euros anuals, la xifra més 

elevada dels municipis del Baix 

Vallès i d'altres ciutats similars 

com Granollers. Aquesta quan-

titat, que a Mollet es paga per 

domicili i dividida en quatre tri-

mestres, inclou la recollida domi-

ciliària d’escombraries i residus 

urbans, la recollida selectiva do-

miciliària i el servei de deixalleria 

en els habitatges particulars, i el 

tractament   i eliminació d’escom-

braries i residus. Uns serveis que 

s'ofereixen, no només a través del 

Consorci de Residus del Vallès 

Oriental –que s'encarrega, entre 

altres, de la recollida selectiva i de 

la deixalleria– sinó també a través 

d'Urbaser, que fa la recollida, per 

exemple, del rebuig.

Al rebut final, però, també se li 

han de sumar conceptes com la ta-

rifa de recollida selectiva i la de dei-

xalleria, que gestiona el Consorci, i 

que han pujat. Les ordenances apro-

vades per unanimitat pel plenari de 

l'ens comarcal el 23 d'octubre de 

l'any passat, van donar llum verda 

a una pujada de les tarifes, que en 

aquests dos casos han augmentat 

TRIBUTS  DURANT CINC ANYS L'AJUNTAMENT VA MANTENIR CONGELADA LA TAXA, QUE ENGUANY S'HA ENCARIT UN 13,4% RESPECTE A LA DE L'ANY PASSAT

La taxa de residus de Mollet és la  
que es paga més cara al Baix Vallès

MOLLET 

MARTORELLES

SANT FOST

MONTORNÈS

PARETS

174,14 €

134,40 €

159 €

119,07 €

44,56 €

161,13 € *

120,85 €

135 €

MONTMELÓ

LA LLAGOSTA

GRANOLLERS

143,89 €SANTA MARIA

QUÈ ES PAGA PER LA QUOTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS?

* Montmeló és l'únic municipi comparat que té una quota variable 

en funció del tipus d'habitatge. En aquest cas la comparativa s'ha 

fet amb la quota per a habitatges de menys de 90 m2

Quota anual

font: ordenances fiscals publicades als webs dels ajuntaments

Peticions a change.org

La polèmica per l'increment del rebut 

dels residus ha saltat a la plataforma 

change.org, on la Plataforma en Defen-

sa de la Sanitat Pública al Baix Vallès i la 

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de 

Mollet recullen signatures perquè l'Ajun-

tament rectifiqui i revisi l'increment del 

15% de la factura. Les peticions es van 

activar dissabte i aquest dimecres por-

taven recollides un miler de signatures. 

Per la seva banda, tant l'Ajuntament 

com el PSC de Mollet s'han defensat 

assegurant que "es tracta d'una cam-
panya de desinformació" i en el cas 

dels socialistes, demanen "coherència 
i sentit comú" a Mollet en Comú "i les 
seves plataformes polítiques".

L'increment de la quota anual s'ha 

notat en el rebut del primer trimestre, 

abans de la crisi sanitària, però l'Ajun-

tament insisteix que en el rebut del 

proper trimestre ja es deixaran notar 

les bonificacions o ajuts que s'hagin 

posat en marxa per als afectats de la 

crisi de la Covid-19, com la rebaixa 

del 50% del canon de l’aigua. A més, 

el govern PSC-Podem recorda que per 

als més vulnerables existeixen bonifi-

cacions que poden arribar fins al 95% 

de la taxa de l’aigua i una taxa de 3,4 

euros l'any del rebut d’escombraries.

UN MILER DE FIRMES 
DEMANEN AL GOVERN 
LA REVISIÓ DE LA TAXA

un 81% i un 37%, respectivament. 

"Les taxes del Consorci es basen 

en estudis econòmics dels costos 

del servei, que es reparteixen de 

forma solidària entre el nombre 

de rebuts d'un municipi", explica 

Albert Camps, president del Con-

sorci de Residus del Vallès Orien-

tal, qui sobre l'augment de tarifes 

argumenta que "s'ha fet un esforç 

per millorar els contenidors i els 

vehicles i donar un millor servei 

que repercuteix en el preu", indi-

ca Camps.

Així doncs, en conjunt, el rebut a Mollet ha pujat un 15%, un aug-

ment que el govern de Monràs 

atribueix únicament a aquest en-

cariment de les tarifes del Consor-

ci. Amb tot, sembla que hi hauria 

un marge de maniobra per part de 

l'executiu local per poder refor-

mular la taxa. De fet, durant cinc 

anys –entre 2013 i 2018– el go-

vern molletà va mantenir la taxa 

congelada amb l'objectiu de no 

perjudicar les economies famili-

ars durant la crisi econòmica. 

En el cas contrari es troba l'Ajun-

tament de Parets, que presumeix 

de ser una de les poblacions amb 

la taxa més baixa. En aquest cas, 

sobre l'increment de les tarifes del 

Consorci d'enguany apunten que 

"políticament hem decidit no re-

percutir la pujada en el rebut", 

apunta l'alcalde paretà, Jordi Se-

guer, "ha estat un criteri del nou 

govern", assegura.  laura ortiz

SOCIETAT
Ajuts al pagament del lloguerControls de la Policia de Mollet

La Policia Municipal de Mollet ha fet més de 4.300 

controls a persones, comerços i vehicles. La policia 

municipal ja ha superat les 600 sancions des de l’inici 

de l’estat d’alarma. Es continuen fent vigilàncies a peu, 

amb bicicleta i amb vehicle.

Les famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per 

la crisi sanitària poden sol·licitar ja, i fins al 30 de setembre, 

la nova línia d'ajuts de la Generalitat de Catalunya. Es tracta 

d'ajuts directes per pagar un màxim de sis mensualitats de 

lloguer, des d’abril fins a setembre. 
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SUCCESSOS  VAN ASSALTAR AL CARRER UNA DONA, A QUI LI VAN ROBAR EL TELÈFON MÒBIL

Un mosso fora de servei 

permet la detenció de 

dos lladres a Mollet 
MOLLET. Mossos d’Esquadra de la 

comissaria de Mollet van detenir 

el 14 de maig dos homes, un d’ells 

menor d’edat, de nacionalitat espa-

nyola i veïns de la Llagosta, com a 

presumptes autors d’un delicte de 

robatori amb violència i intimida-

ció. Els fets van succeir pels volts 

de les 21.45 h, quan els joves van 

assaltar una dona al carrer, la van 

agredir i li van sostreure el telèfon 

mòbil. La víctima va cridar espan-

MOLLET.  La plataforma Vallès Ori-

ental Vol Acollir i altres entitats 

socials com la PAH porten temps 

denunciant que molts ajuntaments 

de Catalunya no tramiten com cal-

dria el padró a persones vulnera-

bles, que es veuen abocades a anar 

al mercat negre de l'empadrona-

ment, on terceres persones en fan 

negoci. Un d'aquests, seria l'Ajun-

tament de Mollet, que, segons la 

plataforma, demana “massa pa-

pers o uns requisits d’habitatge 

que de vegades no tenen”, diuen. 

Per empadronar-se a Mollet, es 

demana el contracte de lloguer 

de l'habitatge on resideixen com 

a requisit mínim. "Et demanen 

el contracte de lloguer i que 

el titular del pis signi. Sense el 

contracte no hi ha padró", expli-

ca la Natalie, una jove hondurenya 

sense papers veïna de Mollet. "Si 

no el porten, ni tan sols els vo-

len agafar la sol·licitud perquè 

no consti enlloc que ho han de-

CIUTADANIA  ÉS UN DELS AJUNTAMENTS QUE, SEGONS LES QUEIXES DE COL·LECTIUS DEL TERCER SECTOR I SÍNDICS, ÉS MÉS RESTRICTIU A L'HORA DE FER EFECTIU EL TRÀMIT

Entitats socials denuncien les traves 

per a l'empadronament a Mollet

EL NEGOCI  Anunci a Internet d'una persona que pagaria per empadronar-se

manat i no es vegin obligats a 

respondre", assegura el membre 

de Volem Acollir, Carles Peña, qui 

ha fet l'acompanyament a una de-

sena de persones perquè fessin el 

tràmit a Mollet. 

En les diverses ocasions en què 

la qüestió s'ha debatut al ple mu-

nicipal, el govern sempre ha estat 

taxatiu en assegurar que "es com-

pleix la normativa".

Amb tot, Volem Acollir assegu-

ra que els ajuntaments han d’ac-

ceptar com a domicili qualsevol 

adreça on efectivament visquin 

els veïns, i que la mateixa admi-

nistració és la que ha de facilitar 

el tràmit, sobretot en aquells ca-

sos en què cap document acredi-

ti la residència. “Si no hi ha una 

escriptura de propietat, un con-

tracte de lloguer o una factura 

de serveis que pugui justificar 

el lloc de residència de qui es 

vol empadronar, l’Ajuntament 

ha de posar els mitjans per 

acreditar-ho, si cal amb una 

inspecció de tècnics municipals 

sobre el terreny”, apunten. “I en 

casos en què no hi hagi un do-

micili fix, registrar-los, si cal, en 

un edifici públic”, asseguren. En 

aquest sentit, ajuntaments com 

el de Granollers o Barcelona han 

empadronat en edificis públics 

municipals alguns immigrants 

que no tenen domicili fix però 

que viuen a la ciutat. "El fet de no 

estar empadronat dificulta la 

tramitació de la residència dels 

immigrants en situació irregu-

lar, entre altres", asseguren des 

de la plataforma.

I és que les dificultats en l'empa-

dronament provoquen tot un ne-

goci fraudulent del padró en què 

particulars ofereixen empadronar 

qui ho necessiti al seu domicili 

a canvi de 100, 500 o, fins i tot, 

1.000 euros. "Això ho provoca la 

mateixa administració perquè 

poden empadronar però han de 

voler", lamenta Peña. 

Decisions discrecionals
En aquest sentit, el Síndic Personer 

de Mollet, Lluís Martínez, exposa 

una de les claus de perquè alguns 

ajuntaments són més restrictius 

a l'hora d'inscriure els ciutadans. 

L'empadronament és un registre 

que permet accedir a serveis, prin-

cipalment socials, que ofereixen 

les ciutats. Per això, alguns ajunta-

ments són molt reticents a empa-

dronar gent que es pugui benefici-

ar d'aquestes ajudes: "Tenen por 

a ser massa generosos perquè 

no es produeixi un efecte crida". 

"El principal problema és que 

no existeix una normativa clara 

i cada municipi la interpreta a 

la seva manera. Això fa que els 

ajuntaments actuin de manera 

molt discrecional", diu el Síndic. 

Qui fins al mes de febrer era també 

era president del Fòrum de Síndics 

de Catalunya, apunta que hi ha 

moltes casuístiques diferents però 

que, com a filosofia, el Fòrum de-

fensa "que se sigui molt generós 

per defensar per sobre de tot el 

dret de les persones", diu Mar-

tínez.   laura ortiz

tada i va demanar ajuda. Un mosso 

d’esquadra fora de servei que es 

trobava a prop, va veure els dos lla-

dres, va facilitar la seva descripció a 

les patrulles de la població i va inici-

ar un seguiment dels dos lladres. Al 

cap de pocs minuts, va aconseguir 

interceptar un d’ells al carrer Sant 

Miquel i minuts després, una altra 

patrulla de mossos va localitzar al 

carrer Lluís Duran el segon lladre. 

El menor va ser posat a disposició 

de la Fiscalia de Menors de Barce-

lonai el jutjat va decretar la llibertat 

amb càrrecs per al segon lladre.  

MOLLET. Alguns veïns han denun-

ciat a través de les xarxes l'estat 

del paviment del passeig Victòria 

Garcés, que, segons aquests veïns, 

ja ha provocat més d'una caiguda. 

El pas de camions de gran tonat-

ge seria la causa més provable de 

l'aixecament de moltes de les rajo-

les de la via, una situació que, se-

gons els veïns, fa mesos que s'ha 

denunciat a l'Ajuntament. 

Queixes per l'estat

del paviment a

Victòria Garcés

@avancat

RAJOLES AIXECADES  
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Els comerços i serveis de proximitat 

ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.

Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES

Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-

manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 

Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 

de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES

mail: ar.martorelles@reale.es
T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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Educació lliura més de 
300 dispositius a Mollet
MOLLET. El Departament d'Educa-

ció ha començat a lliurar els dispo-

sitius als estudiants de Mollet que 

no podien seguir el curs telemàti-

cament. Així, des del departament 

s'estan distribuint 175 connexi-

ons wifi amb dispositiu informàtic 

i 137 dispositius sense connexió a 

l'alumnat, segons dades de la set-

mana passada. 

En l'actuació s'ha prioritzat 

l'alumnat vulnerable de 2n de Bat-

xillerat, de 2n de Cicles Formatius 

de Grau Superior i Grau Mitjà, de 

4t d'ESO i 6è de Primària, és a dir,  

aquells cursos que comporten una 

titulació o un final d'etapa educa-

tiva. A més, també, han pogut arri-

bar a l'alumnat de la resta d'ESO, la 

resta de Batxillerat i Cicles Forma-

tius i a l'alumnat de 3r, 4t i 5è de 

Primària. 

Segons fonts d'Educació, el De-

partament també està analitzant si 

hi ha alumnat dels nivells referen-

ciats que no tingui connectivitat, 

per tal de poder-la subministrar.

Repartiment de material fungible
Per la seva banda, l'Ajuntament 

de Mollet anunciava la setmana 

passada mitjançant un comunicat 

que, durant aquests dies, està du-

ent a terme el repartiment de ma-

terial que han preparat els centres 

educatius a aquelles famílies que 

tenien alguna necessitat. En con-

cret, s’estan repartint més de 150 

paquets, principalment amb mate-

rial escolar fungible.

El regidor d’Educació, Raúl Bro-

to, ha afirmat estar "en contacte 

amb els centres educatius de la 

ciutat per ajudar en la mesura 

en que ens és possible sobretot 

focalitzant esforços en aquells 

qui més ho necessiten, els in-

fants en situació de vulnerabi-

litat. No volem que ningú quedi 

enrere".   

EN L'ACTUACIÓ S'HA PRIORITZAT L'ALUMNAT DE FINAL D'ETAPA

Cremen set contenidors a Martorelles

Els Bombers van haver d'apagar dissabte a la matinada diversos focs que 
es van produir simultàniament en alguns contenidors de diversos carrers 
de Martorelles. Tot i que no hi va haver ferits, sí que hi va haver danys 
materials, ja que es van cremar 6 contenidors –cadascun dels quals té un 
cost d'uns 600 €– i un va quedar greument afectat. La Policia Local està 
investigant els fets. 

aj.martorelles

SEGURETAT  LA POLICIA LOCAL ESTÀ INVESTIGANT ELS FETS

Els centres educatius 
podran obrir a la fase 2
Els centres educatius del Baix Va-

llès podran obrir quan entrin a la 

fase 2. Així ho indica el Pla d'ober-

tura dels centres educatius elabo-

rat pel Departament d'Educació 

del Govern de la Generalitat fet pú-

blic aquest dimecres pel conseller 

d'Educació, Josep Bargalló.

"Els centres no obren per fer 

classes tradicionals", va voler 

deixar clar Bargalló qui va recor-

dar que el curs acabarà "com es-

tava previst, el 19 de juny, en la 

gran majoria de centres i de for-

ma telemàtica".  Amb aquestes 

paraules el conseller va voler de-

terminar les condicions per tornar 

a obrir escoles i instituts, assegu-

rant que aquestes només obriran 

per fer acompanyament i orienta-

ció als alumnes que ho necessitin, 

com en el cas dels canvis d'etapa 

de primària a l'ESO o de l'ESO al 

Batxillerat o a la formació profes-

sional. També per orientar als es-

tudiants que s'han d'examinar de 

la selectivitat. En tot cas, aquest 

acompanyament es farà en grups 

reduïts en funció de l'edat. 

Per altra banda, Bargalló va as-

segurar que demanaran a les es-

coles i instituts que treballin en 

un pla per tal de poder tornar a les 

aules el mes de setembre. 

LES ESCOLES HAURAN DE PREPARAR UN PLA PER AL CURS VINENT BENESTAR ANIMAL

Red Solidaria Pro 
Animal se suma al 
programa VioPet

MOLLET. Red Solidaria Pro Animal 

s'ha sumat al programa VioPet que 

busca cases d'acollida per a masco-

tes de dones víctimes de masclisme. 

L'entitat animalista de Mollet s'en-

carrega de buscar llars d'acollida 

temporals o definitives per aquests 

animals, en molts casos també víc-

times d'aquesta violència. Diversos 

estudis, recollits per l'Observatori 

de Violència cap als Animals, mos-

tren que hi ha una connexió entre 

la violència masclista i el maltracta-

ment animal, ja que gairebé el 80% 

de les dones maltractades amb mas-

cotes diuen haver rebut amenaces 

de mort cap als seus animals. 

Reforç escolar a Sant Fost
SANT FOST. L’Ajuntament  ha posat 

en marxa un nou servei de reforç 

escolar per a alumnes d’educa-

ció primària. La proposta compta 

amb la col·laboració de les esco-

les Joaquim Abril i El Roure i l'es-

cola bressol El Petit Roure. Des 

d’aquesta setmana, les direccions 

de les dues escoles han seleccionat 

alguns dels seus alumnes perquè 

puguin disposar d’un reforç es-

colar gratuït que ofereix l’equip 

docent de l’escola bressol El Petit 

Roure. D’aquesta manera, tant el 

consistori com els centres prete-

nen que tots els estudiants puguin 

seguir el curs, especialment en 

les actuals circumstàncies dona-

des per la crisi sanitària de la Co-

vid-19.  

L'AJUNTAMENT HA ACTIVAT EL NOU SERVEI AMB LES ESCOLES

Tres alumnes del Sant 
Gervasi guanyen el 'Nobel 
júnior de l'aigua' a l'Estat

MOLLET. Els estudiants de l'Esco-

la Sant Gervasi Manuel Martínez, 

Marc Pérez i Joan Viñallonga han 

guanyat la final estatal de l'ano-

menat Nobel júnior de l’aigua 

(Stockholm Junior Water Prize, 

SJWP) i, d'aquesta manera, s'han 

classificat per a la final interna-

cional. Tot plegat ha estat amb el 

treball e-Agricultura a vista d’ocell, 

tutoritzat pel professor Lluís Jura-

do Herrera, una investigació ba-

sada en drons per millorar la pro-

ductivitat de l'agricultura.

Segons explica Aquae Foundati-

on, organitzadors del certamen a 

l'estat, "els guanyadors van ana-

litzar una explotació hortícola 

en el Parc de l'Espai d'Interès 

Natural de Gallecs mitjançant 

un dron amb sis motors i una cà-

mera multibanda incorporada, 

que van muntar amb l'ajut d'una 

impressora 3D, i van plantejar 

propostes de millora a l'agricul-

tor d'aquestes terres".

Els alumnes del Sant Gervasi van 

defensar la seva hipòtesi davant 

del jurat, format per enginyers, 

catedràtics i investigadors: "Mit-

jançant un dron amb càmera 

multibanda es pot obtenir infor-

mació per optimitzar la produc-

ció agrícola, reduir el consum 

d'aigua i detectar les malalties 

de les plantes, la sequera o al-

tres problemes". També van afir-

mar que aquest projecte pot ser 

extrapolable a grans explotacions 

agràries.

Amb el triomf, els tres alumnes 

tenen ara feina al davant per enca-

rar la final internacional a l'agost. 

"Hem de traduir i enviar tot el 

treballador escrit en anglès", 

apunta Manel Martínez. 

EDUCACIÓ EL SEGÜENT REPTE, LA FINAL INTERNACIONAL 

ELS GUANYADORS Amb el  dron que ha sobrevolat Gallecs durant la investigació

sant gervasi

Divendres, 22 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16h); (r) Ben Trobats (11 h i 15 h); Al Dia Vallès 

Oriental (14h); Connecti.cat (19 h)

Dissabte, 23 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (10h i 

16h); The weekly mag. Home edition (17 h); (r) 

Els alcaldes responen els dubtes de la crisi del 

coronavirus (a les 15h i 21h); Circ: Invisibles 

(18 h); (r) El Partit. Bàsquet, Copa Catalunya: 

Recanvis B- Granollers (22 h)

Diumenge, 24 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (10h i 

16h); (r) Els alcaldes responen els dubtes de la 

crisi del coronavirus (a les 15h i 21h); Pel·lícula 

infantil: Jacob, Mimi i els gossos del barri (17 h)

Dilluns, 25 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16h); (r) Ben Trobats (11 h i 15 h); Al Dia Vallès 

Oriental (14h); Connecti.cat (19 h); La Jornada, 

amb Albert Maspons i Alba Castilla (20.30h)

Dimarts, 26 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16h); (r) Ben Trobats (11 h i 15 h); Al Dia Vallès 

Oriental (14h); Connecti.cat (19 h); Parlem-ne, 

amb Susanna Aguilera (20.30 h)

Dimecres, 27 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16h); (r) Ben Trobats (11 h i 15 h); Al Dia Vallès 

Oriental (14h); Connecti.cat (19 h)

Dijous, 28 de maig de 2020

Programació infantil: Les tres bessones (9h i 

16h); (r) Ben Trobats (11 h i 15 h); Al Dia Vallès 

Oriental (14h); Connecti.cat (19 h); Visions, 

amb Alba López (20.30 h)

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

MOLLET DEL VALLÈS

18/05 Antonio Font Pascua 86 anys

18/05 Inés Carderón Coronel 89 anys

PARETS DEL VALLÈS

15/05 Josefa Toran Alegre 92 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà 

Defuncions
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MEDI AMBIENT  LA TALA HA AIXECAT POLÈMICA I IUSF HA DEMANAT EXPLICACIONS AL GOVERN

Sant Fost posa en marxa 

el Pla de Prevenció 

d'Incendis Forestals

iusf

TALA  S'estan fent franges de seguretat contra incendis

SANT FOST. L’Ajuntament ha posat 

en marxa la campanya per pre-

venir incendis d'enguany, amb el 

desplegament del Pla de Prevenció 

d’Incendis Forestals, encarregat 

a la Diputació de Barcelona l’any 

2015 i entregat el juliol passat. 

El pla detalla les mesures que cal 

aplicar d’acord amb la normativa 

vigent, i que obliga a obrir i mante-

nir una franja tallafoc d’almenys 25 

metres d’amplada, sense vegetació 

i amb els arbres podats i separats, 

per millorar la seguretat dels veïns 

que viuen a prop dels boscos, en 

cas d’incendi. Segons l'Ajuntament, 

els treballs també serveixen per 

millorar l’accés a les urbanitzaci-

ons o al nucli urbà en cas de foc, mi-

lloren la protecció dels habitatges 

i de les infraestructures properes 

al bosc i eviten que la urbanització 

es converteixi en un focus genera-

dor d’incendis. Segons l'alcalde, el 

Pla segueix criteris estrictament 

tècnics, establerts per la legislació: 

MOLLET. Dilluns es posava en 

marxa l'Oficina d'Ajuts Covid-19, 

un servei que centralitza les de-

mandes d'ajudes municipals que 

ofereix l'Ajuntament als afectats 

per la crisi del coronavirus. En 

només dos dies, el servei ha rea-

litzat prop de 350 gestions a tra-

vés del telèfon 935719502 i del 

correu ajudescovid@molletvalles.

cat. "Les dades referents a les 

consultes, ja sigui via telefònica 

o per correu electrònic, ens in-

diquen que aquesta oficina era 

necessària per poder atendre 

de manera específica i urgent 

el conjunt de les persones, fa-

mílies, autònoms i comerços 

afectats", explica Xavier Buzón, 

SUBVENCIONS  EN ELS PRIMERS DOS DIES DE FUNCIONAMENT DE L'OFICINA QUE TRAMITA LES AJUDES MUNICIPALS, ES VAN REALITZAR 350 GESTIONS 

Buzón preveu que els ajuts locals per 

la Covid-19 es cobrin durant el juny

XAVIER BUZÓN

regidor responsable del servei.

A banda de les gestions per telè-

fon o mail, també s’han concretat 

113 cites presencials que es faran 

al Centre Cultural de la Marineta. 

L'atenció presencial, sempre amb 

cita prèvia, es farà a partir de di-

lluns 25, dia que també s'obrirà la 

tramitació telemàtica. "A La Ma-

rineta es garanteixen totes les 

mesures sanitàries de distància 

i higiene per a usuaris i treba-

lladors", assegura Buzón.

Segons explica el regidor de 

Podem, la principal demanda que 

estan detectant és "la necessitat 

urgent de poder accedir i re-

bre l'ajuda per la difícil situa-

ció econòmica que ha provocat 

"Sant Fost va créixer guanyant 

terrenys al bosc i hem de prote-

gir la població. En el moment que 

tenim el pla entregat, hem d'apli-

car-lo", diu Miquel. Aquest mes 

s’han iniciat els treballs a les parcel-

les de titularitat municipal, tot i que 

la normativa obliga a actuar també 

en els terrenys de titularitat priva-

da. A Sant Fost, aquesta segona fase 

està prevista al llarg del 2021.

Polèmica per la tala
L'actuació ha rebut les crítiques 

d'IUSF, que ha demanat explica-

cions al govern local. "El pla de la 

Diputació té per objecte netejar 

i desbrossar, no fer una tala sal-

vatge i indiscriminada d'arbres. 

Per més que es vulgui escudar 

amb la Diputació, en el terme 

municipal de Sant Fost qui deci-

arxiu

deix és l'Ajuntament", consideren 

des d'IUSF. També alguns veïns de-

manaven explicacions a través de 

les xarxes socials.

L'alcalde assegura que s'està 

"aplicant la normativa". Segons 

Miquel, els darrers anys, s’han obert 

franges en diverses urbanitzacions, 

sota la supervisió dels Serveis Tèc-

nics Municipals i executades per les 

mateixes empreses que fan les tas-

ques actuals. Per aquest motiu, diu: 

"No entenc que des d'IUSF criti-

quin l'actuació". El batlle assegura 

haver entregat a IUSF una còpia del 

pla elaborat per la Diputació.  

la pandèmia de la Covid-19", 

apunta i avança que la intenció 

del govern local és "garantir el 

pagament de les ajudes el més 

ràpid possible. La previsió de 

pagament és que durant el mes 

de juny es puguin anar pagant 

totes", indica a SomMollet.

Un equip de vuit persones està 

atenent les consultes des del cen-

tre d'atenció telefònica que s'ha 

muntat a la 8a planta de l'Ajunta-

ment i que "està absorbint per-

fectament totes les sol·licituds", 

assegura Buzón, qui afegeix que 

"en cas que estiguin totes co-

municant pot ser que s'hagi 

d'insistir, però totes les per-

sones poden tenir la seguretat 

que seran ateses", diu.

L’Ajuntament de Mollet va crear 

aquest espai específic per donar 

informació i per tramitar els ajuts 

aprovats en el Pla per a la protec-

ció, social, la reactivació econò-

mica i l’impuls de l’ocupació en el 

qual hi ha previstes ajudes direc-

tes i indirectes per a famílies i per 

al sector comercial i de serveis de 

la ciutat especialment afectats per 

la Covid-19.

Es pot contactar amb l'oficina a 

través del correu ajudescovid@

molletvalles.cat  i al telèfon 93 

571 95 02 de dilluns a divendres 

de 9 a 14 h i dimarts i dijous de 16 

a 18 h. Les sol·licituds d’ajuts pre-

vistos al Pla es podran fer de forma 

telemàtica a través de la seu elec-

trònica disponible les 24 h, a partir 

de dilluns, i, per aquelles persones 

que ho necessitin, també es pot 

fer presencialment, això sí, només 

s’atendrà amb la cita prèvia que es 

tramitarà per telèfon o al correu de 

l’Oficina d’Ajuts Covid-19.   l.o.
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Audiències històriques 
dels diaris Som a Internet 

CORPORATIU LES CAPÇALERES BAIXVALLESANES HAN ACUMULAT 165.000 NAVEGADORS ÚNICS

Les capçaleres digitals dels diaris 

Som al Baix Vallès han aconseguit 

xifres d'audiència històriques. En-

tre març i abril, el conjunt de diaris 

digitals ha superat els 165.000 na-

vegadors únics, amb la capçalera 

L'actualitat del Baix Vallès, ara 

també al nostre canal de Telegram

Els diaris Som del Baix Vallès han posat en marxa un canal de notícies 
per la xarxa social de Telegram. Des de fa uns dies aquesta nova via de 
comunicació ja funciona diàriament i s'hi han sumat mes d'un centenar de 
seguidors. El Telegram dels diaris Som ofereix informació actualitzada amb 
les notícies referents i d'última hora.

som

SomMollet com a punta de llança.

La pandèmia del coronavirus i la 

necessitat de la gent d'estar infor-

mada d'allò que passa al seu mu-

nicipi i al seu entorn més proper 

en un moment de crisi com aquest 

ha impulsat l'audiència dels diaris 

Som fins a xifres històriques amb 

creixements que han sobrepassat 

en algun dels casos el 600%, segons 

les dades auditades per OJDInte-

ractiva.

La capçalera SomMollet conti-

nua sent la més visitada. Entre abril 

i març, el digital molletà va sumar 

més de 106.000 navegadors únics, 

una xifra que només de febrer a 

març va suposar un increment de 

més del 225%. En total, SomMollet 

ha acumulat 186.000 visites. 

La resta de capçaleres baixva-

llesanes també han registrat crei-

xements històrics, amb increments 

de fins al 662% a SomlaLlagos-

ta, que ha sumat mes de 16.000 

navegadors únics, o del 238% a 

SomSantFost, amb més de 10.000 

navegadors únics entre els dos me-

sos. Per nombre de navegadors i en 

xifres absolutes, SomMontornès, 

amb més de 17.000 totals i SomPa-

rets, amb més de 12.000, són les 

dues capçaleres més visitades per 

darrere de SomMollet. 

Xecs regal per ajudar el
comerç a aixecar la persiana

Més de 150 mitjans de proximitat 

associats a l’Associació de Mit-

jans d’Informació i Comunicació 

(AMIC) de Catalunya, les Illes Ba-

lears i el País Valencià –entre els 

quals els diaris Som*–, duen a ter-

me del 15 de maig al 31 de juliol la 

campanya Sempre al costat del co-

merç amic. L’objectiu és donar un 

cop de mà als comerços i empreses 

de serveis per ajudar-los a tenir el 

major nombre possible de clients 

en el moment de la seva reobertu-

ra i recuperar l’afluència de públic 

i vendes. La iniciativa consisteix en 

que els mitjans adherits faciliten 

importants descomptes als seus 

clients, a través de xecs regal, per-

què aquests puguin accedir a es-

pais publicitaris, i així, contribuir 

a la ràpida activació de consum en 

els seus establiments. 

Concretament, els descomptes 

seran per a noves contractacions 

d'import igual o superior a 200 eu-

ros fins al 31 de juliol amb reduc-

cions de 100 euros en la publicitat 

que contractin tant en paper com 

en digital als mitjans de la coopera-

tiva Som* a la comarca. Per consul-

tar les condicions es pot fer al mail 

publicitatdiarisom@som.cat.  

EL DIARI SOM OFEREIX REDUCCIONS DE 100 € EN  PUBLICITAT

PROMOCIÓ Els mitjans de proximitat volen reforçar el model de comerç local
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Factures no 
pagades: com 
deduir-se la 
pèrdua

Si un client no paga el seu 
deute en el venciment pac-
tat, es pot comptabilitzar una 
despesa per deterioració, 
amb la finalitat de compen-
sar l’ingrés computat en el 
moment de l’operació.
No obstant això, aquesta 
despesa només serà fiscal-
ment deduïble si en la data 
de tancament de l’exercici 
es compleix algun dels se-
güents requisits:
1. Que el deutor hagi estat 
declarat en concurs, o hagi 
estat processat per un delic-
te d’alçament de béns.
2. Que s’hagi iniciat una re-
clamació judicial o arbitral 
contra el deutor.
3. O bé que hagin transcorre-
gut almenys sis mesos des 
del venciment de l’operació.
Si no es donen cap d’aques-
tes circumstàncies, la factu-
ra, de moment, no pot con-
siderar-se com una despesa 
incobrable i, per tant, no té la 
consideració de despesa de-
duïble a l’efecte de l’impost 
de societats.

Els agents econòmics comarcals 
presenten un pla de reactivació
BAIX VALLÈS. El grup de treball 

de reactivació econòmica i social 

del Vallès Oriental, coordinat pel 

Consell Comarcal a petició de la 

Taula Vallès Oriental Avança, ha 

presentat les propostes d’actuació 

per impulsar la reactivació econò-

mica i social de la comarca, espe-

cialment en matèria de turisme, 

indústria de proximitat i finança-

ment, així com recuperació de la 

indústria i bretxa digital.

De fet, el grup considera "críti-

ca" la situació del sector turístic, 

el comerç, la indústria i els petits 

empresaris, i per això ha demanat 

urgència en l’aplicació del pla.

Entre d’altres, les propostes 

d’actuació passen per posar a dis-

posició dels ens locals recursos 

tècnics per desenvolupar el pla de 

reactivació socioeconòmica, refor-

çar l’Observatori-Centre d’Estudis 

i la interlocució amb les entitats 

bancàries, millorar la situació dels 

sectors que es dediquen a la cura 

de les persones i impulsar circuits 

curts de comercialització.

També posicionar el Vallès Ori-

ental com a destinació turística, 

apostant pel turisme de proximi-

tat i la sostenibilitat; reforçar la 

perspectiva de gènere en l'àmbit 

laboral; reduir els terminis de pa-

gament de factures a proveïdors i 

vincular els serveis i accions que 

es duguin a terme a l'Agenda 2030 

i l'ODS.

Finalment, la reactivació econò-

mica i social de la comarca també 

passa per acompanyar les empre-

ses en el salt a l’àmbit digital i per 

reforçar el pes industrial de la co-

marca.

El conseller de Promoció Eco-

nòmica i Estudis del Consell Co-

marcal, Jordi Manils, assegura 

que el grup de treball “ha de ser 

capaç d’innovar per poder treu-

re la màxima rendibilitat als 

recursos econòmics amb les 

competències actuals del Con-

sell Comarcal”. En aquest sentit, 

el pla serà dinàmic i evolucionarà 

d’acord amb les necessitats i can-

vis que vagin sorgint les properes 

setmanes i mesos.

D’altra banda, el Consell Comar-

cal ja ha presentat la sol·licitud per 

obtenir subvencions del pla de xoc 

de la Generalitat, així com també 

ho farà en els processos que s’obrin 

des de la Diputació de Barcelona.  

ESTRATÈGIC   EL CONSELL COMARCAL VOL OBTENIR SUBVENCIONS DEL PLA DE XOC DE LA GENERALITAT

La UVic i QEV ofereixen 
una doble titulació
MONTMELÓ. La UVic-UCC i l’en-

ginyeria QEV Technologies, de 

Montmeló, han posat en marxa 

conjuntament la primera edició 

del màster i del curs d’especialit-

zació universitària en Motorsport 

i e-Racing. Aquesta nova proposta 

suposa la unió en un doble grau de 

dues formacions independents de 

Motorsport que QEV Technologies 

ja impartia a través de la seva aca-

dèmia: el màster en Motorsport i 

e-Racing i el curs d’especialització 

en e-Racing.

Es tracta d’una formació adreça-

da a enginyers i mecànics professi-

onals o que es troben en la darrera 

fase dels seus estudis, orientada 

a l’especialització en el món de 

l’automobilisme esportiu o en la 

indústria de l’automòbil elèctric.

El programa d’estudis del màs-

ter està configurat per professi-

onals amb recorregut i potencia 

els coneixements imprescindibles 

per a un mecànic o enginyer d’un 

equip de competició. A més, ofe-

reix la possibilitat de fer pràcti-

ques en un entorn real de treball 

com un membre més d’un equip 

de competició, viatjant pel món 

amb la Fórmula E o treballant en 

el desenvolupament d’un vehicle 

elèctric.

FORMACIÓ  EL MÀSTER I CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN MOTORSPORT I E-RACING INCLOU 150 HORES DE PRÀCTIQUES EN CURSES

MECÀNICA  Els alumnes poden fer pràctiques en un equip de competició

QEV TEchnologiEs

El projecte de doble grau compta 

amb el suport i la col·laboració de 

la Generalitat, el Circuit de Barce-

lona-Catalunya, la Federació Cata-

lana d’Automobilisme i la Federa-

ció Catalana de Motociclisme, així 

com de MotorsportCAT, el projecte 

impulsat pel Clúster de la Indústria 

de l’Automoció a Catalunya (CIAC), 

Clustermoto i el RACC.  

CONSELL ECONÒMIC

Mollet reclama
a Salut que atengui 
les necessitats
de l'Hospital

MOLLET.  El Consell Econòmic i Soci-

al de la ciutat han acordat executar 

tres accions dins del context de la 

pandèmia de la Covid-19. Es trac-

ta de fer públic el reconeixement 

i agraïment a la tasca del personal 

sanitari i assistencial així com del 

conjunt de  treballadors i treballa-

dores dels serveis essencials; recla-

mar al Departament de Salut que 

atengui les necessitats de l’Hospital 

de Mollet i que hi destini els recur-

sos necessaris; i reclamar a l’admi-

nistració central i a l’autonòmica 

acabar amb el sostre d’endeuta-

ment a la qual estan sotmesos els 

ens locals per tal de poder respon-

dre amb el màxim possible d’eines 

i recursos a la crisi econòmica i so-

cial provocada per la pandèmia. 
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La paraula incertesa malaurada-
ment ara forma part del nostre dia a 
dia. La situació actual ha impactat en 
els nostres projectes de maneres molt 
diferents, fent necessària una reflexió 
sobre el futur. La incertesa la podem 
sentir, ens acompanya. Potser la pre-
gunta que ens podríem fer seria: què 
en fem? Doncs convertir-la en una 
oportunitat per escoltar-nos i revi-
sar-nos.

La millor manera de gestionar 
aquesta incertesa és acceptar-la i in-
corporar-la al nostre dia a dia. La pro-
posta formativa que impulsem des de 
l’Ateneu Cooperatiu busca generar 
un espai on els projectes participants 
aprenguin a autodiagnosticar-se, di-
buixar escenaris i prendre decisions 
per esdevenir proactius en el futur.

Aquesta reflexió significa, abans de 

MONTSE

LAMATA
Sòcia de la

cooperativa Ensó

res, prendre consciència del nostre 
estat actual i detectar els aspectes que 
ens fan forts com a projecte, i aquells 
que necessiten una millora per tal que 
la missió col·lectiva de les persones 
que en formen part pugui esdevenir 
una realitat.

Enfocar el futur vol dir reflexionar, 
prendre consciència i projectar objec-
tius, així com la metodologia i les eines 
necessàries per dur-los a terme. Di-
buixar la nostra estratègia per definir 
un pla de futur que incorpora el que ja 
tenim i el que no sabem. Fer un pas en-
davant i recuperar el protagonisme del 
nostre dia a dia.

En un moment en què totes podem 
sentir incertesa, generar escenaris 
compartits i crear nous espais d’apre-
nentatge esdevé una necessitat. Apren-
dre a reflexionar i construir estratègies 
de futur ens permetrà seguir avançant. 
Com deia Edgar Morin: “És necessari 
aprendre a navegar en un oceà d’incer-
teses a través d’arxipèlags de certeses”.

Que el present no ens aturi. Volem 
seguir caminant!

Què fem amb la incertesa?

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

PISO EN VEN-

TA. MOLLET. CAN 

PANTIQUET. Ref. JV 

14239. Finca con 

asc., 70 m2, con 2 

hab., baño, cocina 

con lavadero, salón 

con salida a balcón, 

suelos de parquet y 

vent.  alum. CEE: E. 

Precio: 120.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

ÁTICO EN MOLLET. 

ESTACIÓ DEL NORD. 

Con terraza, finca 

sin asc., 4 planta, 

3 hab., baño, salón 

con salida a tza. de 

30 m2. Suelos gres, 

vent. alum. CEE: G. 

Precio: 115.300 eu-

ros. Ref. JV14263. 

Tel. 93 579 33 33.

LOFT EN VENTA: 

MOLLET. DEL VA-

LLÈS ZONA COL·LE-

GIS NOUS. Referen-

cia: JV13670. Piso de 

1 habitación, baño 

completo, amplio 

salón, cocina inde-

pendiente. Ventanas 

de  aluminio, suelos 

de gres, calefac-

ción, aire acond. 

CEE: G. Precio: 

137.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN VENTA EN 

MOLLET. ZONA CAN 

BORRELL. Piso ref. 

de 113 m2, planta 

baja, 3 hab. (1 suit-

te), 2 baños, sa-

lón-comedor, coc. 

americana. Ref. de 

diseño, suelos de 

parquet, a. a. CEE: B. 

Precio: 237.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA ADOSADA EN 

MOLLET CENTRO. 

Ref. JV4194. Casa de 

338 m2 construi-

dos, en el centro del 

pueblo. Consta de 

tres plantas distri-

buidas en 5 habi-

taciones, 3 baños, 

2 terrazas, 2 bal-

cones. Acabados de 

calidad. Certificado 

eficiencia ener-

gética: E. Precio: 

410.000 euros. Telé-

fono de contacto: 93 

579 33 33.

CASA EN MOLLET. 

ZONA CAN PANTI-

QUET. Ref. JV14264. 

169 m2, 3 plantas 

con 5 hab., 3 baños, 

cocina office, la-

vad., 2 balc., patio, 

jardín y garaje. CEE: 

F. Precio: 325.000 

eur. T. 93 579 33 33.

CASA EN MOLLET. 

COL·LEGIS NOUS. 

Ref: JV 14265. Casa 

adosada de 94 m2, 

en 1 planta. 3 hab., 

baño, amplio salón, 

cocina, jardín y ga-

raje. CEE: 240.000 

euros. Tel. 93 579 

33 33.

PISO EN MOLLET. 

CAN BORRELL. Ref. 

JV14235. Planta baja 

ref. de 113 m2, con 

3 hab. (1 suitte), 2 

baños, salón, coci-

na americana. Ref. 

de diseño, suelos de 

parquet, a. a. CEE: B. 

Precio: 237.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.

LOCAL DE 40 M2 

PER LLOGAR A 

MARTORELLES a 

l'Avinguda Piera. 

Per oficina, o per-

sona per fer arran-

jaments, o locutori 

i internet, etc. Alta 

vigent d'aigua i llum. 

Preu assequible a 

tractar. Teléfon 93 

593 71 14.

SE ALQUILA PLAZAS 

DE PARQUING PARA 

COCHES pequeños/

motos en zona Avda. 

Badalona, 8-14 de 

Mollet. Tel. 652 971 

544 / 638 127 395.

NISSAN QASHQAI 

2.0 DCI. 150 CV, 

Tekna, año 2007, 

157.142 km. Precio 

financiado: 6.950 

euros. Tel. 93 593 

26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 

75 CV Acces, 5 

puertas, año 2011, 

108.576 km. Precio: 

5.500 euros. Tel. 93 

593 26 44.

V O L K S W A G E N 

CADDY OUTDOOR 

2.0 TDI 102 CV, año 

2019, 12.234 km, 

automático. Precio: 

26.500 euros. In-

teresados llamar al 

tel: 630 06 59 90.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

DEMANEM:
 Persona neta i organitzada 

  per les neteges de casa rural i casa 
  dels propietaris. 
 Manteniment dels jardins i voltants. 
 Cuidadors dels animals per consum 

  propi, preferible saber matar pollastres 
  i conills. 
 Opcional nocions de plantar hort 

  i bricolatge.
 Imprescindible carnet de conduir.

 

ES NECESSITA MATRIMONI - PARELLA 
PER A REALITZAR TASQUES DE MASOVER

Lloc de treball: Comarca del Berguedà

OFERIM:
 Casa de 3 habitacions, cuina 

menjador, bany, rebost, porxada 
totalment equipada...
 Llum, aigua, calefacció, 

i telèfon a compte de la propietat.
 Cotxe 4x4 per utilitzar a la finca 

i realitzar les compres.
 Nòmina.  

        

Les persones interessades podeu enviar mail: casarural@xuriguera.com  

Per a més informació podeu trucar a partir de les 18 h · T. 630 01 35 73 (Sr. Vila)
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Aquesta setmana el Vallès Oriental ha estat en una mena d'estadi intermedi 

entre les ja famoses fases del desconfinament. Amb un peu a la fase 1, museus, 

biblioteques i botigues han fet un pas endavant per oferir els seus serveis, però el 

conjunt de la ciutadania s'ha mantingut –si més no, sobre paper– en un aïllament 

social que fa mesos que dura i que segurament està produint més seqüeles 

psicològiques de les desitjades.

Ja a la fase 1 –per la qual molts vallesans creuen els dits perquè sigui una 

realitat aquest proper dilluns– s'obrirà la possibilitat a trobar-se amb família i 

amics, i els establiments de restauració podran obrir les seves terrasses –amb 

restriccions, això sí–.

De ben segur, aquest nou estadi, camí de l'anomenada nova normalitat –un 

concepte bastant mal trobat–, serà una alenada d'aire fresc per a una ciutadania 

a qui ja han robat el mes d'abril –com deia el Sabina– però que prega perquè la 

nova normalitat no li robi el futur.

ENTRE FASES I NORMALITAT

Editorial

l dissabte 9 de maig es va ce-
lebrar el dia d’Europa en unes 
condicions extraordinàries: 
Gran part de la ciutadania de 

la Unió confinada i amb una incertesa con-
siderable sobre com respondrem a les con-
seqüències sanitàries, humanes, socials i 
econòmiques de la Covid-19.

La resposta Europea ha seguit la lògica ca-
racterística de la unió: aquelles institucions 
que estan més aïllades de la influència dels 
Estats tenen més marge de maniobra per a 
adreçar les necessitats de la ciutadania. Allà 
on els Estats tenen influencia, el xoc entre 
posicions i interessos condueix al bloqueig. 
El Banc Central Europeu ha estat ràpid en 
reaccionar oferint crèdit per tal de garantir 
la liquiditat d’Estats. La Comissió Europea, 
malgrat els seus límits, va actuar ràpidament 
per a proposar l’activació de la clàusula d’es-
capament del pacte d’estabilitat i financer.

Al Consell Europeu, els Estats del nord van 
tornar a mostrar els seus recels davant el fi-
nançament directe de les polítiques per a fer 
front a la Covid de els països del Sud. Un recel 
que massa sovint ratlla la xenofòbia. I que ob-
via l'estratègia de dúmping fiscal en la qual al-
guns d’aquests estats -com Holanda, Irlanda o 
Luxemburg- han basat el seu creixement eco-
nòmic a costa de la resta dels Estats Membres. 
Això no obstant, massa sovint algunes de les 
decisions que ha pres el Govern de l’Estat Es-
panyol en temps de Covid-19 – la subvenció 
de 15 M€ a fons perdut a l’oligopoli mediàtic 
televisiu o la campanya publicitària naciona-
lista i sectària amb les que es va iniciar l’estat 
d’alarma- i casos sonats de corrupció i manca 
d’exemplaritat, començant pels que afecten la 
Casa Reial, acaben alimentant aquests recels 
del Nord d’Europa.

És essencial que per a fer front a les conse-
qüències econòmiques del confinament no es 
cometin els errors de 2008. De moment, les 

Europa confinada
institucions Europees no han aconseguit ga-
rantir que no s’emprendrà el camí equivocat 
de l’austeritat. S’ha suspès la condicionalitat 
dels mecanismes de rescat, així com els ob-
jectius d’estabilitat pressupostaria. Però la 
incertesa plana sobre que passarà quan es re-
cuperi el pacte d’estabilitat, suposarà això un 
retorn a les retallades per pagar el dèficit de la 
Covid-19?  L’horitzó de retorn a 10 anys dels 
mecanismes de finançament proposats, no és 
gaire esperançador. Recordem que la respos-
ta a la crisi econòmica també va apostar per 
un moment keynesià global, que es va esvair 
massa ràpid per a donar pas per les polítiques 
d’austeritat que van carregar el cost de la crisi 
en les esquenes dels més dèbils.

Una mostra de com els interessos dels Es-
tats impedeixen les solucions valentes que 
són imprescindibles per a reactivar l'econo-
mia la trobem en el poc ressò polític d’una 
proposta que ha sacsejat el debat acadèmic: 
la possibilitat que el BCE financi directament 
a llars i familiars. A Catalunya, el Vicepresi-
dent Aragonès se n’ha fet ressò, posant sobre 
la taula la necessitat d’una renda de confi-
nament. Que el BCE asseguri la seguretat 
econòmica de la ciutadania confinada. És 
una proposta que té la virtut de rebaixar la 
càrrega fiscal dels estats del sud, però sense 
incrementar la discrecionalitat i arbitrarie-
tat amb la qual alguns Estats gestionen part 
de la despesa pública. Que augmenta el vin-
cle entre les institucions Europees i la ciuta-
dania europea. Potser per això els Estats s’hi 
ha mostrat poc interessants per una solució 
que beneficia la seva ciutadania però redueix 
la seva esfera de poder.

Si els models epidemiològics són encer-
tats, a poc a poc la ciutadania europea s’anirà 
desconfinant. Però la UE roman permanent-
ment confinada sota les regles de joc dels es-
tats. El dia d’Europa ens recorda com la inte-
gració europea va transformar les relacions 
entre estats i contribuir a la reconstrucció 
després de la 2a Guerra Mundial. Si la UE vol 
sobreviure a la reconstrucció postpandèmia 
li caldrà recuperar aquest esperit transfor-
mador i internacionalista, prioritzant el de-
bat ideològic supranacional a la negociació 
d’interessos intergovernamental.

E

JAUME  
MARTORELL

Politòleg

Ha quedat demostrat que la 

gent, la realitat que de debò 

sosté el sistema, ha demostrat  

ser molt més flexible i resistent 

que el capitalisme rampant

om aquell ídol de pedra de la 
pel·lícula de Kubrik 2001: Odis-

sea de l'espai, s'albira des de 
les trinxeres dels nostres ca-
taus, a l'horitzó, l'esbós d'una 

nova vida. Però abans que la intel·ligència 
col·lectiva comenci a generar nous recur-
sos, noves maneres d'espavilar-se pel seu 
compte, establint noves complicitats entre 
les persones basades en l'aprenentatge 
d'una experiència tan dura com la crisi de 
la Covid-19, abans que comencem a ordir 
la trama pensant recuperar allò perdut o bé 
imaginant com viure o què cal canviar, ens 
venen subliminalment una nova fita.

Aquesta fita, com tot bon producte del 
mercat, té marca registrada. Es diu Nova 
normalitatTM, i ens en parlen a tot arreu 
com allò desitjat i que tots nosaltres haurí-
em d'estar desitjant, passant fases, seguint 
instruccions, apedaçant tot el doll d'infor-
mació que gravita a l'entorn d'un fantasma 
víric. La Nova normalitatTM vindrà a redimir 
els culpables d'haver sobreviscut el dalta-
baix i consolar els pobrets que no n'hagin 
sortit ben parats. Serà el paradís d'un en-
tranyable enyor i el bàlsam que ens guarirà 
el desig d'un futur millor, les ganes d'ar-
ranjar i redreçar totes les nostres cagades 
del passat, la nostra indolència davant un 
poder corromput i el nostra conformisme 
amb l'estat de les coses.

C

NOVA NORMALITATTM

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

El producte Nova normalitatTM se'ns ad-
ministrarà amb mà esquerra quan mas-
sivament l'haguem adquirit. Regirà les 
nostres pautes no només d'higiene, sinó 
també els desplaçaments, els descansos i 
el lleure, però sobretot, la nostre relació 
dels uns amb els altres. Serà la disciplina 
que abans no se'ns ha pogut imposar. Tot 
plegat, perquè ha quedat demostrat que 
la gent, la realitat que de debò sosté el sis-

tema, ha demostrat ser molt més flexible i 
resistent que el capitalisme rampant. Com 
que ha estat així, no es reclamaran els més 
de 60.000 milions d'euros que ens deuen 
les entitats financeres per invertir en sa-
nitat, educació i salari social digne. Se'ns 
administrarà la Nova normalitatTM per tal 
que junts, entre tots, ens esforcem de nou 
a aixecar de nou tot plegat, inclòs el siste-
ma extractiu i d'explotació preexistent.

I abans de prendre'ns la temperatura 
per tal d'abraçar-nos, sospirarem pensant 
que vivim en el millor dels móns possibles. 
El de la Nova normalitatTM, evidentment.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Confinament físic, sense 
confinar mai ni l’esperança 
ni el compromís. Em sumo a 
"Mirades des del Confinament" 
#ElGranMosaic d'@omnium
 amb @cruillabcn

Jordi Turull @jorditurull Mireia Vicente @mireiavicente1

Com pot ser que les infermeres, que hem 
demostrat la nostra aportació indiscutible en tota 
la crisi sanitària, que sempre ens hem caracteritzat 
per la nostre visió holística no estiguem presents 
a la Comisión para la Reconstrucción Social??? 
#EnfermerasEnLaComision
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OPINIÓ

ui ens havia de dir per carnaval, 
que aquella cosa llunyana que 
patia la gent de Wuhan havia de 
confinar-nos a casa nostra dies 

després. Que tindríem a sobre la crisi sanità-
ria més important des de fa un segle. Que la 
gent de la nostra sanitat havia de posar-se en 
risc per cuidar-nos. Que la gent treballadora 
amb pitjors contractes i condicions laborals 
seria qui ens trauria les castanyes del foc. Que 
faríem una manifestació virtual pel primer de 
maig. Que tornaria una crisi econòmica, amb 
més virulència, que faria trontollar tot. 

Aquesta crisi ens està, però, donant lliçons 
que no hauríem d’oblidar. Com la necessitat de 
comptar amb unes administracions públiques 
fortes i ben dotades. Perquè quan han vingut 
mal dades tothom les hem mirat i hem dema-
nat solucions. Hem necessitat del sistema sa-
nitari, d’ajuts alimentaris, d’ajuts al pagament 
dels serveis bàsics. I aquells que demanaven 
retallades d’impostos i serveis públics han es-
tat els primers a parar la mà i demanar ajuda.

Com també ens ensenya que aquell “man-
tra” que aquí podíem dissenyar productes i 
que els fabriquessin al sud-est asiàtic a can-
vi de drets i salaris baixos, ha fet que no tin-
guéssim capacitat productiva per dotar-nos 
dels EPI suficients que ens protegien la vida.

Però, per sobre de tot, ens mostra les con-
seqüències de les polítiques i les polítiques 
econòmiques impulsades per governs de dre-
tes al nostre país, a Espanya, a Europa, a les 
empreses i, fins i tot, als nostres pensaments, 
o no recordeu allò de gastar per sobre de les 
nostres possibilitats?; aquelles polítiques, ens 
han dut misèria i desigualtat. I que a la contra 
d’això està el que fa la gent normal: la solida-
ritat. Cosint mascaretes, anant a comprar per 

Por a la malaltia, no a la vida
aquells/es que no poden, animant cada dia a 
les 20 h al personal sanitari que no volen ser 
herois, que volen tenir les condicions laborals 
i salarials dignes que es mereixen.

Aquests darrers dies de “desescalada” han 
emergit les realitats d’un conflicte de classes 
que encara que han volgut menystenir està 
més present que mai. Mentre els treballadors i 
treballadores de Nissan fan una vaga estratègi-
ca per salvar el sector de l'automoció al nostre 
país, amb EPIS i conservant les distàncies,  la 
classe dominant surt al carrer de la milla d’or 
de Madrid, sense cap mesura, amb pals de golf, 
per demandar la protecció dels seus privilegis, 
o també, a la Cerdanya, on existeix un confina-
ment de segona residència d’alt standing.

A la crisi de la Covid-19 no pot ser que li tin-
guem por a la vida; li hem de tenir por a la ma-
laltia, tal com sabem fer-ho. Aplicant el sentit 
comú i la màxima de la solidaritat i la fermesa. 
Fermesa en la defensa dels nostres drets, que 
d’aquesta crisi no sortirem perdent, la gent 
autònoma, treballadora, els petits i mitjans 
empresaris, no serem arrasats com vam ser 
al 2008. Solidaris i solidàries entenent que en 
la diferència i en la diversitat està la riquesa. 
Que no hi ha cap posició o veritat absoluta. 
Que aprenem cada dia d’aquesta malaltia i de 
les seves conseqüències. I que o ens en sortim 
plegats, o, simplement, no ens en sortim.

A CCOO hem aplicat el sentit de la solidari-
tat. Hem assessorat gratuïtament milers de 
persones al llarg del confinament. 700.000 
persones a Catalunya han estat ateses per la 
gent del nostre sindicat. Darrerament he sortit 
de casa a atendre les funcions sindicals que em 
pertoquen. I he vist massa gent mirant amb el 
cap cot a la resta, tapats amb mascaretes, amb 
por del “que mira que no sigui que aquest em 
contagiï”. Les societats amb por són sempre 
víctimes dels “ismes” que al llarg de la història 
han provocat més por, crueltat, pobresa... No 
hem de tenir por de la vida, hem de tenir-ne de 
la malaltia, i això només ho cura el sentit comú. 
És a dir, el sentit de les coses comunes.

Q

GONZALO 

PLATA
Secretari General de CCOO al 

Vallès Oriental, Maresme i Osona

n el darrer ple vam votar a favor de 
tots els punts proposats pel govern 
de la ciutat. Ho vam fer en favor de 
la ciutadania, en un to constructiu i 

amb mà estesa per les mesures inicialment 
proposades. En caldrà fer moltes més, i cal-
drà trobar diners per fer front a la crisi eco-
nòmica i social que afrontem. 

Mollet En Comú hem fet propostes per a 
la ciutat. També hem fet crítica de com s’ha 
gestionat la situació amb la resta de forces 
polítiques. Però seguim amb ànim de col·la-
boració i d’unitat. 

En aquest sentit, hem presentat un Pacte 
per a la Reconstrucció social i econòmica. Un 
pacte a fer entre totes les forces polítiques 
i també amb els actors clau de la societat: 
empresaris, sindicats, comerciants, etc. 
D’aquesta manera, li demanem al govern, 
una gestió conjunta de la crisi, i la creació 
d’una Taula on debatre les accions a fer. El 

Un pacte de ciutat
pacte té com a objectius: assegurar la cober-
tura de les necessitats bàsiques; impulsar el 
creixement econòmic de la ciutat; impulsar 
el contracte social, reduint les desigualtats; 
impulsar la formació com a garantia per al 
progrés, la innovació i l’ocupació de qualitat; 
Retenir i captar empreses i inversions.

Reivindiquem la pluralitat, la crítica cons-
tructiva i la responsabilitat de manifestar 
tots aquells aspectes que considerem que no 
s’estan fent correctament, com hem fet amb 
la qüestió del rebut de l’aigua i escombrari-
es. No ha agradat, però cal saber separar les 
coses, i volem continuar treballant des de la 
nostra posició, en aquest Pacte de Ciutat, per 
fer front a les conseqüències de la Covid19. 
Seria molt positiu poder analitzar i reflexio-
nar conjuntament, abans de prendre decisi-
ons a mig i llarg termini, de com afrontar el 
panorama després de la crisi.  

Ens en sortirem, si tots els actors de la 
ciutat participen en la reconstrucció social 
i econòmica. Perquè Mollet té un teixit pro-
ductiu i social que té molt a dir, i perquè la 
reconstrucció és plural i diversa. 

Continuarem fent propostes i intentant 
aportar en positiu per tal de sortir-nos-en 
de la millora manera possible.

E

MARINA

ESCRIBANO
Portaveu de Mollet en Comú

l 26 de maig de 2019 la ciutadania 
del Vallès Oriental va decidir a les 
urnes de cada un dels seus muni-
cipis, que atorgava la confiança a 
73 dones i 82 homes per ser a les 

regidories dels seus pobles. Esquerra Repu-
blicana de Catalunya va obtenir uns resultats 
històrics que ens van permetre accedir a 17 
alcaldies vallesanes i es convertia en la pri-
mera força municipal de la comarca.

Fins aquí la introducció òbvia, la dels nú-
meros. I ara tocaria seguir amb la retòrica: 
que si el servei a la gent, que si la transparèn-
cia, que si la participació, que si... I segur que 
tots els lectors podrien seguir aquestes pa-
raules o expressions que, de tant repetir-les 
des de tants punts de vista i colors polítics, 
les hem anat buidant de sentit. 

Aquesta és una de les conseqüències d’una 
manera d’entendre la política i també els al-
tres àmbits d’abast social: no ets allò que fas 
sinó allò que dius que fas i les paraules que 
utilitzes per explicar-ho, com més grandilo-
qüents i buides, millor! Vet aquí que la per-
versitat del llenguatge mal usat esdevé una 
eina molt útil per emmascarar la mala gestió 
i pels populismes (molt perillosos) que ens 
estan creixent arreu (dreta i esquerra).

Tanmateix hi ha unes persones que s’han 
situat al marge del joc dialèctic i han decidit 
que es creien la feina que fan. I la fan amb 
esperit de servei i tanta humilitat que no ne-
cessiten tòrcer cap paraula per explicar-la, 

Hi som perquè ens ho creiem
perquè són tot allò que fan.

Les alcaldesses i alcaldes, regidores i re-
gidors republicans sorgits del 26 de maig 
han passat per cops de calor, per ventades, 
per temporals amb nom de Gloria i per una 
pandèmia de crisi descomunal. Lluiten con-
tra tots els elements adversos i, a sobre, molt 
sovint, contra les paraules que l’adversari 
polític els llança contínuament per fer mal. 
Però elles i ells, vestits de valors republicans, 
no han jugat a fer-se l’heroi ni han caigut al 
parany de la dialèctica, sinó que comanden 
el vaixell al servei de les persones, amb un 

projecte molt clar. Un any després, agraïm de 
nou la gent que va dipositar la confiança en 
aquestes servidores i servidors públics, que 
actuen des de les conviccions empeltades de 
fraternitat, igualtat i llibertat. 

Van ser els tripijocs polítics maldestres, 
perversos i malintencionats, els que van 
apartar la primera força municipal del Vallès 
dels òrgans de govern del Consell Comarcal, 
però no han aconseguit apartar els electes 
d’Esquerra Republicana de ser als seus ajun-
taments. Els alcaldes i regidors republicans 
simplement s’ho creuen, simplement són 
persones preparades, bona gent. I simple-
ment, el seu esperit de servei no té límit. Sé 
de què parlo: estic amb elles i ells moltes 
hores cada setmana, i he constatat allò que 
tothom pot veure: hi són perquè s’ho creuen. 
Hi som perquè ens ho creiem. Ras i curt!

E

ORIOL

RAMON
President d'ERC 

al Vallès Oriental

Els alcaldes d'ERC, simplement,

s'ho creuen, són bona gent i 

persones preparades i el seu

 esperit de servei no té límit

i ens havia de dir per carnaval, 
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GONZALO 

PLATA
Secretari General de CCOO al 

Vallès Oriental, Maresme i Osona

LA VINYETA de Marc Fernández
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Ana 
María

HOJA EN BLANCO

Estoy delante de una hoja en blanco y no se cómo resu-

mir los dos meses que han pasado desde el último escrito 

cuando se decretó el estado de alarma.  Me falta espacio, 

me faltan palabras para describir los cambios asumidos 

en un periodo tan corto de tiempo. Hemos pasado de una 

supuesta normalidad a otra que se nos ha hecho grande. 

Una metamorfosis en estilo de vida 

social, laboral, familiar. Ha sido una 

adaptación camaleónica al medio. 

Salir a la calle y no ver a nadie en el 

camino, cerrar los ojos y oler el aire, 

escuchar los pájaros, y a ratos per-

cibir solo silencio roto a las 20 h por 

los aplausos. Sensación de miedo, 

incertidumbre, inseguridad, fases 

que con los días se han moldeado 

a  una  aceptación de la nueva situación que nos toca vivir. 

Asumida ya, aunque difícil, sé que va a conllevar muchos 

cambios en estilos de vida, forma de pensar, actuar y labo-

ral. Ya no vislumbro sonrisas pero empiezo a percibir alguna 

tímida risa escondida detrás de una máscara.

Estas máscaras que ocultan una expresión pero hacen brillar 

otras... las miradas. Los ojos hablan, sonríen, lloran y me 

dicen. Son cómplices de las palabras. Se han hecho dos en 

uno para que sigamos expresando sentimientos. Alegría, 

pena, miedo, amor... ¡cómo me hablan los ojos!

Ellos vuestros perros, gatos... os han ayudado a que esta 

transformación  sea más suave. Os han acompañado en esta 

soledad social y vamos a darles las gracias. Están siempre a 

nuestro lado de forma incondicional. 

Y sobre todo debemos hacer un 

gran homenaje a los que han 

estado luchando en esta guerra 

invisible y que lo han dado todo 

por nosotros. El aplauso y agra-

decimiento será eterno, se lo han 

ganado.

Quiero hacer una dedicatoria en 

nombre de Anavets a los que no 

están, a los que se marcharon  y 

que por desgracia son demasiados. Sus ausencias y no poder 

hacer una despedida digna ha dejado dañado el corazón de 

sus familiares. Os damos nuestras condolencias más since-

ras. Espero y deseo que esta situación nos deje algo positivo 

“el amor a la vida”, a la familia, a los amigos,  a la naturaleza. 

NO dejemos que esto pase de largo. Permanecerá un gran 

aprendizaje: respetar, vivir, respirar, sentir, valorar, amar...

Mis mejores deseos  a todos y sobre todo hacemos un 

llamamiento al No maltrato y No al abandono.

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

Aquests són moments difícils i les circums-
tàncies ens demanen canvis per harmonit-
zar la salut humana, animal i ambiental, per 
recuperar el respecte entre aquests tres àm-
bits i millorar el món en què vivim.

Tots som responsables de les decisions 
que prenem i hem d'aprendre d'aquestes 
dificultats per prioritzar la salut per damunt 
de tot.

Des de sempre a les herboristeries podeu 
trobar remeis naturals, sense contraindica-
cions ni efectes secundaris, que us ajuden a 
superar molts problemes de salut i no haver 
de recórrer a medicacions més complicades.

Nosaltres també fa més de 40 anys que 
obrim cada dia la nostra botiga i us portem a 
casa el que necessiteu.

Sovint, la situació de risc i d'incertesa 
que estem vivint produeix estrès i això ens 
debilita les defenses; és molt recomanable 
prendre complements naturals que us aju-
din a reforçar el sistema immunitari per no 
posar-vos malalts.

Ni tots els productes ni totes les marques 
tenen la mateixa qualitat i efectivitat. Per 

cada cas i en cada situació és aconsellable 
una fórmula o l'altra, més enllà de modes 
publicitats.

Molta gent esteu patint diferents graus 
d'ansietat, problemes per a dormir bé, irri-
tabilitat, desànim, cansament i un cert grau 
de depressió...., adults i infants. Hem prepa-
rat una gamma de productes naturals bàsics 
que estan donant molt bons resultats per 
trobar-nos molt millor i tirar endavant amb 
forces renovades.

Els que heu guanyat pes aquests mesos 
de confinament no us desanimeu perquè te-
nim cremadors, saciant, diürètics i elimina-
dors de greixos, amb els que podreu perdre 
aquests quilos de més que tant us molesten.

Si voleu una vista amb la nostra dietista, 
us podria fer un Programa Per Perdre Pes 
més ràpidament i sense risc per a la salut. 
Divendres passat vàrem començar les visi-
tes, respectant totes les mesures de segure-
tat i higiene per protegir-vos.

Aquest és un bon moment per començar a 
cuidar-vos i guanyar benestar i salut.

Ànims a tothom!

Solucions naturals en moments difícils
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L'Ezequiel Martín sense dataEl Gran Premi Fundació Isidre Esteve s’ajorna
La 13a edició Memorial Internacional Ezequiel 
Martín d'escacs, que organitza el Club d'Escacs, 
Mollet, s'ha ajornat. El club ha informat que s'ha 
suspès a causa de la Covid-19 i comenta que es 
podria celebrar a la tador si la situació millora. 

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi 
femení ha pujat a la Primera Ca-
talana després d'una temporada 
impecable. Quan la campanya es 
va suspendre, el sènior femení de 
Carles Paredes era líder en solitari 
del grup 1 de la Segona Catalana 
amb 19 victòries i cap derrota. 

"Estic més content pel treball 

de les jugadores que pel resul-

tat", admet l'entrenador Carles 
Paredes, que explica com ahir 
dimarts al vespre va córrer com 
l'escuma el comunicat de la Fede-
ració Catalana de Basquetbol pel 
grup de Whatsapp de la plantilla: 
"Va ser un polvorí, hi havia qui 

cridava, d'altres que es feien 

fotografies... esperem poder ce-

lebrar-ho telemàticament amb 

una cervesa a la mà". 
L'Escola Sant Gervasi femení 

ha rubricat una temporada per 
emmarcar amb una plantilla que 
compagina joventut i veterania. 
"Jo patia molt per l'equip per-

què es mereixen aquest ascens. 

Independentment dels resul-

tats, hi havia dilluns, amb molt 

de fred, que tothom entrenava 

després de venir d'una jorna-

da de guanyar de 40 punts", 
se satisfà Paredes, que confia en 
aquesta plantilla per a la Primera 
Catalana. 

El cos tècnic ara obre un procés 
de reflexió per pensar en la con-

ARXIU

BÀSQUET L'ESTRUCTURA ESPORTIVA VOL POSAR EN MARXA UN SEGON EQUIP DE NOIES

fecció de la plantilla de la tempo-
rada 2020-2021, que encara no se 
sap quan començarà.

Un filial femení
La bona feina del sènior femení de 
l'Escola Sant Gervasi ha fet que la 
coordinació esportiva es plantegi 
un segon equip, que podria actuar 
en una lliga sènior, teòricament a 
la categoria més baixa de Territo-
rial, o en una de sub-25. "Tenim 

unes jugadores joves que pu-

gen, algunes de les quals són 

ideals per a aquest segon equip 

que volem fer", explica Carles Pa-
redes.   jl.rodríguez b.

PLANTILLA L'equip després d'acabar un partit d'aquesta temporada

L'Escola Sant Gervasi femení 
puja a la Primera Catalana

Permanència

El Construccions Perefran CB Mollet 

es mantindrà a la Segona Catalana la 

pròxima temporada. El comunicat de 

l'ens federatiu informant que no hi 

haurà cap descens aquest curs, fa que 

el conjunt molletà salvi la categoria. 

L'equip ocupava el quart lloc per la 

cua amb un balanç total de 7 victòries 

i 13 derrotes. 

EL FEMENÍ DEL CB 
MOLLET, A SEGONA

cf mollet Ue

VÍCTOR VILARRASA

MOLLET / PARETS. Les secretaries 
tècniques del CF Mollet UE i CF 
Parets s'han posat a planificar les 
plantilles de la pròxima tempora-
da després de confirmar els seus 
respectius entrenadors, David 
Parra, a Mollet, i Miquel Muñoz, a 
Parets. Això sí, els equips seguiran 
a l'espera per uns dies més amb la 
incògnita si són equip de Primera 
Catalana o Segona Catalana el curs 
2020-2021. 

Víctor Vilarrasa és el primer fi-
txatge del CF Mollet UE de David 
Parra per a la temporada 2020-
2021. El nou porter a les files mo-
lletanes competirà pel lloc titular 
amb el referent Pol Flores, de qui 
recentment s'ha anunciat la reno-
vació al club. També han renovat 
amb l'entitat del Germans Gonzal-
vo el migcampista Martí Garcia i 
els davanters José González i Da-
vid Castro. 

Vilarrasa, de Parets a Mollet
Vilarrasa prové del CF Parets, on 
era capità i havia estat tres tem-
porades assolint l'ascens a la Pri-
mera Catalana i sent campió de 
la Copa Catalunya amateur. De 
fet, aquest porter ja havia estat a 
les ordres del mateix David Parra 
amb el conjunt paretà. 

L'exjugador paretà va acomia-
dar-se de la seva afició del camp 
Municipal Josep Seguer mit-
jançant una carta, que va publicar 
el club paretà a les seves xarxes 
socials. El nou fitxatge molletà va 

FUTBOL UNA INCORPORACIÓ MOLLETANA I QUATRE PARETANES

Primers fitxatges del CF 

Mollet UE i del CF Parets

agrair les temporades a les files 
paretanes i l'ascens viscut fa tan 
sols una temporada. 

Quatre fitxatges del CF Parets
El CF Parets ha mogut fitxa ja amb 
quatre incorporacions. El porter 
Xavier Sánchez, amb experiència 
a la Guineueta i la Montañesa; el 
defensa Àlex Soler, del Manlleu; 
i els migcampistes Aitor Angulo, 
havent jugat al Vic o el Manlleu, i 
Sergi Salvador, del Cerdanyola. 

A més, al primer equip s'ha in-
corporat Àlex Martín, que proce-
deix del filial de la Quarta Catalana. 
Tanmateix, el club ha comunicat la 
renovació de Pol Montpart, Rubén 
López, Pol Collado, Moussa Diallo, 
Marc Gràcia, Litus Ferres, Àlex Es-
cobar i Denys Baturo. 

El Gran Premi Fundació Isidre Esteve (FIE), previst per al 30 de juliol 
al Circuit de Barcelona-Catalunya, ha anunciat l’ajornament de la 
tercera edició de l’esdeveniment solidari al 2021. El GP FIE aglutina 
la cursa de relleus, en handbike o bicicleta, activitats infantils, visites 
guiades i voltes solidàries amb vehicles per la pista del traçat vallesà. 
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BÀSQUET | L'EQUIP MOLLETÀ SEGUIRÀ A LA LLIGA EBA I NO CONTEMPLA LLUITAR PER LA LEB PLATA

acord amb la  Federación Ara-

gonesa de Baloncesto (FAB) i la 

Federació de Basket de les Illes 

Balears (FBIB) perquè la propera 

temporada 2020-21, la compe-

tició en la Conferència C de Liga 

EBA que comprèn als equips de 

les tres federacions es disputi en 

tres grups de 12 equips cada un, 

pel que passarà a estar integrada 

per 36 equips, el que suposa un 

EN JOC Un partit d'aquesta temporada de l'equip molletà

El Recanvis Gaudí descarta 
qualsevol opció de promoció
MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 

descarta qualsevol opció per dis-

putar la promoció d'ascens a LEB 

Plata. L'equip molletà havia aca-

bat en tercer lloc a la Lliga EBA 

amb una possible plaça per jugar 

la promoció d'ascens, que, ara per 

ara, el club no contempla i que des 

de la federació espanyola no s'ha 

aclarit si es disputarà. "Descar-

tem qualsevol opció de pujar, 

nosaltres seguirem a la Lliga 

EBA i ho farem amb esforços 

econòmics", explica el president 

del CB Mollet, Carlos Nuez. 

Segons el responsable molletà, 

es desconeix quina serà la situa-

ció econòmica d'aquí a uns mesos 

"per la caiguda d'ingressos en 

patrocinadors i espònsors". Tot 

i que Nuez apunta que "el Mollet 

la pròxima temporada compe-

tirà a la Lliga EBA", la temporada 

de la qual es podria encetar el 15 

d'octubre.

La Lliga EBA de la temporada 

2020-2021 es comença a definir 

i no serà de dos grups, hi haurà 

fins a tres. La Federació Catalana 

de Basquetbol va comunicar fa 

uns dies que havia arribat a un 

MOLLET. Amb l'acabament de la 

temporada de Copa Catalunya sen-

se cap descens, segons va comuni-

car la Federació Catalana de Bas-

quetbol, el Recanvis Gaudí Mollet 

B i l'Escola Sant Gervasi han acon-

seguit l'objectiu de la permanència 

en la màxima competició catalana. 

El Recanvis Gaudí Mollet B, di-

rigit per Pau Garcia, ha estat tota la 

campanya en la part capdavantera 

de la classificació, fins i tot, en algu-

Copa Catalunya  ELS DOS ENTRENEDORS VALOREN POSITIVAMENT LA TEMPORADA 2019-2020

Mollet B i Sant Gervasi, 
obtenen la permanència

nes jornades en zona de promoció 

d'ascens a la Lliga d'EBA. "La part 

que hem competit ha estat molt 

positiva, fins i tot, molt per sobre 

dels que nosaltres esperàvem. 

L'objectiu de la permanència es-

tava en camí d'aconseguir-se. Fi-

nalment ha estat així", admet Pau 

Garcia. El Mollet B, amb un partit 

menys, ha acabat al 6è lloc amb 11 

victòries i amb opció d'entrar en 

zona de promoció si guanyava un 

increment de 8 equips respecte al 

format actual.

Amb aquesta reestructuració, ja 

s'han confirmat alguns ascensos 

de Copa Catalunya a la Lliga d'EV-

BA, que entre aquests hi ha dos 

equips vallesans, el CB Granollers 

i el Lliçà d'Amunt. Les dues enti-

tats acompanyaran el CB Mollet 

com a representants vallesans de 

la Lliga EBA.  jl.RodRíguez beltRán

partit pendent que tenia. 

Pel que fa a l'Escola Sant Ger-

vasi, en acabar la campanya ocu-

pa el quart lloc per la cua amb 8 

victòries, estava en zona de pro-

moció de permanència però dins 

la lluita per sortir-ne. "Davant la 

situació tan complexa, traiem 

una part positiva amb l'ex-

cel·lent prova que han superat 

els nois de l'escola competint a 

la categoria més alta de la Fe-

deració Catalana. La pròxima 

temporada continuarem a la 

Copa Catalunya amb l'objectiu 

de mantenir el bloc que tenim", 

adverteix l'entrenador de l'Escola 

Sant Gervasi, Jordi Grau.  jl.R.b.

MONTMELÓ. Deu categories, cent 

equips, més d'un miler d'esca-

quistes, prop de 6.000 partides i 

uns 425.000 moviments. Aquest 

és el resum de la desena i última 

jornada del torneig Confinament 

per equips, que ha organitzat el 

Club d'Escacs Montmeló i que va 

acabar diumenge en una jornada 

solidària.

Fa unes deu setmanes, el club 

montmeloní va iniciar un torneig 

d'escacs per jugar des de casa 

però a mesura que van anar pas-

sant les setmanes es van afegir 

equips i jugadors d'arreu de Ca-

talunya, d'Espanya i en les darre-

res setmanes d'altres països, com 

ara França o Andorra. "Ha estat 

un èxit, no crèiem que tingués 

tant seguiment però setmana 

rere setmana s'ha anat fent més 

gran fins a comptar amb un mi-

ler d'escaquistes. Hi ha molta 

feina organitzativa", explica Jor-

ESCACS DESENA SETMANA I ÚLTIMA JORNADA SOLIDÀRIA

Un miler d'escaquistes al 
Confinament per equips

NP

D'ESQUERRA A DRETA Jordi Pellicer, president, i Nèstor Pellicer, del torneig

di Pellicer, que assenyala que no 

hi ha hagut cap cost d'inscripció 

pels equips. 

Això sí, en l'última jornada el 

club montmeloní va celebrar 

una jornada solidària en favor de 

l'Hospital de la Vall d'Hebron, de 

Barcelona, per combatre la Co-

vid-19, i ja han recaptat uns 2.000 

euros. "Vam considerar que per 

celebrar l'última jornada havia 

de ser una festa solidària. Hem 

aconseguit una xifra important, 

però tan sols hi ha una seixan-

tena de donacions. Creiem que 

podem recaptar més", explica 

Pelllicer, que afirma que davant la 

bona acollida d'aquest campionat 

el club farà una jornada solidària 

cada any.

El club campió de la desena, i 

última jornada, de la Divisió d'Ho-

nor ha estat el Club d'Escacs Sant 

Sucat, seguit de l'Olot i el Cor de 

Marina.   jl.RodRíguez b.

NATACIÓ EL PARETÀ TORNA A LA PISCINA DE SANT CUGAT

Miguel Luque torna entrenar al CAR 

El nedador paralímpic Miguel Luque ha començat aquesta setmana a 
entrenar al Centre d'Alt Rendiment de Catalunya de Sant Cugat, que dilluns 
va reobrir per als esportistes d'elit. El paretà feia dos mesos que no podia 
entrenar en una piscina a causa de la Covid-19. Luque ha tornat amb la 
intenció de preparar-se per als Jocs Paralímpics de Tòquio el 2021.

ML
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MOLLET. La Penya Vaso, la Peña 
Safari o el CF Churrería. Són alguns 
dels equips molletans de futbol 
desapareguts que formen part de 
l'arxiu personal de Miguel Ángel 
Catalán, de 51 anys i veí de Mollet. 
Fa tan sols uns dies, aquest molletà 
va posar en marxa un grup de Fa-
cebook sobre els equips de futbol 
històrics de la ciutat, anomenat, 
Records de clubs i penyes de futbol 

en Mollet. El grup suma ja gairebé 
els 200 participants i l'actualitza-
ció és diària amb fotografies, da-
des, reportatges i reculls històrics 
de publicacions a la premsa. 

L'administrador del grup, que 
és aficionat del futbol molletà, va 
tenir la idea el 2011 de recopilar 
en un llibre totes les dades sobre 
els clubs de futbol de la ciutat, 
que als anys 80' va arribar a tenir 
gairebé una quarantena d'equips. 
"Des d'aleshores he buscat in-

formació, he parlat amb per-

sones vinculades i he anat fent 

mac

FUTBOL MIGUEL ÁNGEL CATALÁN ÉS UN AFICIONAT DEL FUTBOL DE LA CIUTAT I TÉ UNES 300 FOTOGRAFIES DOCUMENTADES

Es crea un grup a Facebook 
de clubs de futbol molletans

carpetes per completar la his-

tòria de molts dels equips de 

futbol de la ciutat", explica Ca-
talán, que enguany va publicar 
juntament amb Raúl González, un 

article a la revista Notes "sobre la 

gran quantitat d'equips de fut-

bol que va haver-hi a la ciutat". 
La intenció de Miguel Ángel Cata-

lán era publicar un llibre amb tot un 

resum dels equips de futbol molle-
tans, però el cost de la seva edició 
ho feia complicat. "Vaig crear el 

grup fa tan sols uns dies perquè 

no veia viable el llibre, i la meva 

sorpresa ha estat que té molt se-

guiment. He vist antics companys 

de qui ja havia perdut la pista i he 

sumat una gran quantitat de no-

ves fotografies, que em faltaven 

per completar alguns equips", 
indica Catalán, que assegura tenir 
més de 300 fotografies enregistra-
des i documentades, que anirà pu-
blicant al grup de Facebook. 

L'administrador del grup asse-
gura que als anys 80' va haver-hi 
el pic més alt de clubs a la ciutat. 
"Segons les meves dades, exis-

tia un equip per cada mil ha-

bitants. La pràctica del futbol 

aleshores era un divertiment 

entre la colla d'amics, i cadas-

cuna feia la seva", explica Cata-
lán, que va penjar les botes als 27 
anys amb el Jamilena.  jl.r.b.

AMB L'ORDINADOR Miguel Ángel Catalán a casa seva

BAIX VALLÈS. El BiCircuit Festival, 
la prova de ciclisme per excel·lèn-
cia del Circuit de Barcelona-Ca-
talunya que enguany complia la 
seva 5a edició, s’ha ajornat a con-
seqüència de la Covid-19. 

"La incertesa en les diferents 

fases de la desescalada i la falta 

de garantia per desenvolupar 

un esdeveniment d’aquestes 

dimensions amb les condicions 

òptimes de seguretat, han pro-

piciat l’ajornament de la com-

petició amb la intenció de tro-

bar una altra data durant el 

segon semestre de l’any", expli-
ca en una nota el Circuit.

El BiCircuit Festival estava pro-
gramat per al 20 i 21 de juny, un 
esdeveniment dedicat als amants 
del ciclisme i de l'esport en gene-
ral. La Mussara 24h és la prova es-
trella del festival amb modalitats 
de 6, 12 i 24 hores de resistència, 
en un cap de setmana que compta 
també amb altres competicions 
organitzades per la Federació Ca-
talana de Ciclisme.  

CICLISME

El BiCircuit 
Festival ajorna 
la 5a edició
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CULTURA
Films gratuïts amb 'eBiblio'La Calòrica i La Pegatina, a La Polivalent Virtual
Les biblioteques municipals ofereixen la plata-

forma eBiblio Catalunya, que ha incorporat més 

de 2.300 títols de pel·lícules per visualitzar en 

línia. El catàleg que s’ofereix inclou pel·lícules, 

curtmetratges, concerts i documentals.

El cap de setmana es van afegir nous espectacles a La Polivalent Virtual, 

un espai inclòs dins del web de l'Ajuntament de Montmeló per compartir 

actuacions que s'han dut a terme a la sala. Dissabte es va pujar l’espectacle 

Fairflay de la Cia. La Calòrica, amb els baixvallesans Queralt Casasayas 

i Aitor Galisteo, així com els concerts de La Pegatina i dels Flaming Shakers.

MOLLET.  El mes de maig del 2012, 

la banda molletana de mestissat-

ge La Limoncello anunciava la 

seva dissolució “per falta de mo-

tivació i energia”. Ara, vuit anys 

després d'aquell comiat, la banda 

torna amb més força que mai. Per 

anunciar el seu retorn a l'escena 

musical, La Limoncello ha publi-

cat un videoclip enregistrat du-

rant el confinament i en el qual 

participen també Fantactels, Jony 

Energy (GreenValley) i el grup 

basc Kulto Kultibo.

El tema del videoclip, A bro-

ma, "pretén ser un bàlsam dins 

d'aquesta situació d'emergèn-

cia sanitària, una mirada posi-

tiva i humorística en aquests 

moments difícils; la millor car-

ta de presentació en aquests 

temps d'incertesa", apunten els 

molletans. 

El seu nou vídeo, A broma, es 

pot veure al seu canal de YouTube 

(lalimoncellotv) i també al seu Ins-

tagram (@lalimoncellomusic). A 

més, a partir del 22 de maig també 

es podrà troba a les plataformes 

musicals (Spotify, Apple Music, 

MÚSICA  LA BANDA MOLLETANA HA PUBLICAT EL VIDEOCLIP D'UNA NOVA CANÇÓ, ANOMENADA 'A BROMA', VUIT ANYS DESPRÉS QUE BAIXESSIN DELS ESCENARIS

La Limoncello torna a escena
la limoncello

LA LIMONCELLO  Els molletans tornaran a pujar als escenaris pròximament

Amazon...) al costat dels seus dos 

discos Prolijo i Equinox.

La crisi que està patint el món 

cultural, provocada pel coronavi-

rus, amb la cancel·lació i ajorna-

ments de multitud d'espectacles 

i actuacions en els darrers mesos 

també ha afectat a La Limoncello, 

qui ja havien tancat algunes dates 

per tornar a pujar els escenaris. 

Tanmateix, "els concerts estan 

en standby", lamenten des de la 

banda.

Amb aquest context, La Limon-

cello segueix "treballant a dis-

tància, preparant nous temes 

i iniciant els preparatius de la 

pròxima temporada, de la mà 

de Brainthunder i ZigZagZug". 

Laia Anglada, nova 
bateria d'Ebri Knight
MARTORELLES. La martorellesen-

ca Laia Anglada és la nova bateria 

del reconegut grup de música ma-

resmenc Ebri Knight. "El baixista 

d'Ebri Knight li va demanar el 

meu telèfon a un amic en comú. 

Em va trucar i em va dir que bus-

caven un nou bateria", recorda 

Anglada sobre com es va gestar 

tot. La martorellesenca va anar a 

fer una entrevista i posteriorment 

una prova de so a Argentona, i as-

segura que ja des del primer mo-

ment es va sentir "molt còmoda" i 

que "hi va haver molt bon rotllo" 

amb el grup.

En tot cas, en acabar la prova 

va pensar: "Aquí tanco la gran 

experiència d'haver tocat amb 

Ebri Knight". Anglada no s'espera-

va que al cap d'un mes, al febrer, la 

trucarien per donar-li la benvingu-

da a la banda. La martorellesenca 

es mostra molt satisfeta de formar 

part d'un dels seus grups preferits. 

"Escolto Ebri Knight des de sem-

pre i he anat a molts concerts 

seus", assegura. Ara els concerts 

els viurà des de sobre de l'escenari.

Des que Laia Anglada va incor-

porar-se a Ebri Knight, la banda 

ja ha publicat una nova cançó, La 

LA MARTORELLESENCA ES VA INCORPORAR EL PASSAT FEBRER A LA BANDA MARESMENCA I JA TREBALLA AMB EL GRUP EN LA PREPRODUCCIÓ DEL NOU DISC

ebri knight

EBRI KNIGHT  La formació actual de la banda, amb Laia Anglada al mig

Cura, feta durant el confinament 

i "dedicada a la gent que està 

treballant al peu del canó, com 

sanitaris o transportistes". Ara 

treballen en la preproducció del 

nou disc, que gravaran pròxima-

ment i que està previst que surti a 

la tardor.  i sergio carrillo

n D'altra banda, la martorellesenca 

també ha engegat en els darrers mesos 

un altre nou projecte musical. Es tracta 

d'Adelyne –que fa referència al segon 

nom de l'escriptora Virginia Wolf–, un 

grup format per la cantautora Rebeca 

Rubio, la baixista Nerea Pérez i a la ba-

teria Laia Anglada. Es tracta d'una banda 

que "reivindica la figura de la dona a la 
música", segons Anglada, qui defineix 

Adelyne com una banda "amb musica-
litat i significat". Fins ara ja han publicat 

dues cançons: Bruja Naces No Te Haces 

i Lo Tengo Todo Controlado.

ADELYNE, UN
ALTRE NOU PROJECTE 
MUSICAL D'ANGLADA
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La jazz band de l'Escola 
de Música mostra el seu 
treball de curs a internet
MOLLET.  Coincidint amb el període 
de preinscripcions per a les clas-
ses de música (del 27 de maig al 
8 de juny), la jazz band de l'Escola 
Municipal de Música de Mollet ha 
publicat aquesta setmana a You-
Tube la interpretació grupal del 
tema Tio Macaco.

Es tracta d'un treball de curs re-
alitzat durant el confinament i en 
el qual han participat més d'una 
vintena de persones tocant la flau-
ta travessera, el saxo, el clarinet, la 
guitarra o baix.

Cadascú ha enregistrat la seva 
part de la cançó a casa i posterior-
ment han muntat el vídeo amb un 
format de multipantalla.

Xavier Esteve, director de l'esco-
la, assegura que "és una experi-

ència nova treballar l'obra amb 

aquest format" i recalca que, per 
la manera com s'ha editat el ví-
deo, "es pot entendre la música 

visualment", ja que a pantalla hi 
apareixen només aquelles per-
sones que estan tocant en aquell 
moment.

D'altra banda, i en la línia de la ne-
cessària adaptació al confinament 
actual, Xavier Esteve també apunta 
que estan plantejant fer les audici-
ons de final de curs en línia, per tal 
que les poguessin veure els fami-
liars i amics dels músics, però que 
també s'obrís a tota la ciutadania. 

MÚSICA  HI HAN PARTICIPAT MÉS D'UNA VINTENA D'INTÈRPRETS

Música i dansa al Museu Abelló

El Museu Abelló va celebrar el cap de setmana el Dia Internacional dels 
Museus amb actuacions de l’Escola Municipal de Música i Dansa que es 
van poder gaudir en directe des del perfil d'Instagram @museuabello. 
El quartet format per Gemma Benet, Miguel Redón, Gemma Ramon i Teia 
Martinez van fer un concert dissabte; i Marta Retuerto, Blanca Lasobras i 
Natàlia Laborda van fer una actuació de dansa contemporània diumenge.

aj. mollet

ART  AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

MOLLET.  La molletana Helena Ra-
bal, Graduada en Disseny de Moda 
per l’Escola Superior de Disseny 
(ESDi) ha guanyat el tercer premi 
en l’última edició del concurs eu-
ropeu de nous dissenyadors Apol-
da European Design Awards (Ale-
manya), valorat en 5.000 euros.

La col·lecció BNT_DNT (Been 
There, Done That) d’Helena Ra-
bal va convèncer el jurat amb una 
temàtica basada en els àmbits de 
l’arquitectura i el turisme, que di-
buixa una possible reflexió sobre 
l’individu en la societat globalit-
zada i la manera de relacionar-se 
amb ella. Segons Andrea Karg, 
membre del jurat, “la situació ac-

tual ha donat a la col·lecció un 

efecte explosiu”.
Dolors Giró, responsable de 

l’Àrea de Moda de l’Escola Superi-
or de Disseny (ESDi), destaca de la 

col·lecció “l’estudi d’unes cuida-

des fornitures (tancaments, fer-

malls...), així com el treball tipo-

gràfic a nivell d’estampacions i 

d'etiquetatge sobre la peça”.
Per la seva banda, Rabal pre-

sentava així la seva candidatura al 
concurs: “A més de la moda, l’ar-

quitectura és un altre camp que 

realment em fascina perquè 

combina creativitat i tecnolo-

gia. M’inspiren els dissenyadors 

que treballen amb materials 

funcionals i combinen roba 

esportiva i roba urbana per a 

GUARDÓ  LA DISSENYADORA MOLLETANA HA PRESENTAT LA COL·LECCIÓ 'BNT_DNT'

HELENA RABAL

h.r.h.r.

'BNT_DNT'  Una mostra de la col·lecció d'Helena Rabal premiada a l'Apolda

La molletana Helena Rabal 

guanya el tercer premi del 

concurs de disseny Apolda 

crear un nou look". La molletana 
també va assegurar: "El disseny 

gràfic és una altra font impor-

tant d’inspiració, ja que no pots 

tenir roba esportiva i roba ur-

bana sense ella. La meva col·lec-

ció dóna una mirada crítica a les 

formes modernes de turisme”.
Per a la molletana, “guanyar 

el tercer premi va ser una sor-

presa realment molt gratificant 

a nivell personal i professional. 

Veure com el teu concepte i dis-

seny no sols s’entén i agrada, 

sinó que a més és reconegut, és 

increïble”.
Enguany s'han presentat 29 col-

leccions de graduats de moda de 
15 universitats de 10 països dife-
rents. Amb la crisi sanitària, però, 
l’organització del concurs va deci-
dir presentar de manera online les 
col·leccions a través de les seves 
xarxes socials i comunicar també 
d’aquesta forma els guanyadors. 

"Veure com el teu concepte
i disseny no sols s’entén i

agrada, sinó que a més és
 reconegut, és increïble”

dissabte 23

diumenge 24

divendres 22

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

Alguns núvols alts, però cel 
majoritàriament serè, que 
no impediran que la tem-
peratura encara pugi més, 
amb valors estiuencs.

La nuvolositat serà més 
abundant que ahir, de 
tipus alt i prim, amb tem-
peratures encara força 
altes.

El núvols alts continua-
ran dominat el cel, però 
la temperatura continuarà 
alta, potser un pel menys 
que ahir.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 14 19ºC 15ºC 15ºC 21 21 km/h ESE

DIVENDRES, 15 22ºC 13ºC 21ºC 0,2 23 km/h ESE

DISSABTE, 16 23ºC 15ºC 15ºC 16,4 27 km/h NE

DIUMENGE, 17 24ºC 14ºC 22ºC - 23 km/h SSW

DILLUNS, 18 25ºC 13ºC 25ºC - 24 km/h SE

DIMARTS, 19 28ºC 14ºC 25ºC - 29 km/h SE

DIMECRES, 20 29ºC 14ºC 26ºC - 29 km/h SE

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