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BAIX VALLÈS. El president de la Ge-

neralitat, Quim Torra, signava di-

jous al migdia el decret que posa 

fi a la fase 3 de la desescalada, una 

fase que a Barcelona i l'àrea me-

tropolitana només ha tingut una 

durada de 24 hores. El Govern 

inicia així l'anomenada "etapa de 
represa" amb regulació pròpia. 

La norma deixava "sense efec-
tes" el reial decret espanyol de 

l'estat d'alarma des de la mitjanit 

d'aquest divendres.

S'aixequen, doncs, les restricci-

ons de mobilitat per tot el Princi-

pat. En una roda de premsa des de 

Palau, acompanyat de la consellera 

de Salut, Alba Vergés, i el conseller 

d'Interior, Miquel Buch, –responsa-

bles del Procicat–, Torra ha garantit 

que la nova regulació s'ha regit pel 

diàleg i la flexibilitat de les "noves 
circumstàncies". "No em tremo-
larà la mà per prendre les decisi-
ons per vetllar sempre per la sa-
lut de la població", advertia, però.

I què es pot fer?
Vergés explicava que "es pot fer 
de tot però no cal fer-ho tot de 
cop", tot apel·lant a la responsabi-

litat de la ciutadania, que alertava 

que és més important que mai. 

Així, es pot fer qualsevol activitat, 

sempre que es respectin les pautes 

d'higiene i seguretat establertes.

Fins que no es disposi de vacuna 

o tractament eficaç, l'ús de masca-

retes serà obligatori per a majors 

de 6 anys, tant en espais tancats 

com oberts quan no es pugui man-

tenir la distància d'1,5 metres en-

tre persones. A més, la higiene de 

mans segueix sent una mesura 

clau de prevenció de contagi.

Una altra mesura és que es des-

precinten els parcs infantils, que 

des de l'inici de la desescalada han 

estat tancats, però caldrà respec-

tar la distància interpersonal.

Fins a Sant Joan, l'aforament 

dels espais tancats està limitat al 

50%, mentre que en el cas dels es-

pais oberts serà del 75%. A partir 

del 25 de juny, però, ja no hi hau-

rà limitacions d'aforaments, sinó 

que aquests vindran determinats 

en funció del manteniment de la 

distància de seguretat –un espai 

de 2,5 metres quadrats per perso-

na, com a norma general, tot i que 

se serà flexible amb casos en què 

es pugui sectoritzar el públic–.

Els desplaçaments
Amb l'efímera fase 3 ja es permetia 

la mobilitat entre regions sanitàries 

a tot Catalunya, però no a una altra 

comunitat autònoma. A partir de di-

lluns 22, però, quan l'Estat aixecarà 

l'estat d'alarma, es permetran els 

desplaçaments a tot l'Estat.   aCN

El Baix Vallès 
entra en l'etapa 
de la "represa"
A partir de dilluns, es permetran els 
desplaçaments per tot l'Estat espanyol

A partir del 25 de juny no hi 

haurà limitacions però serà 

obligatori portar mascareta i 

mantenir 1,5 m de distància

El centre manté zones

d'hospitalització 

sectoritzades per fer front a

qualsevol episodi de rebrot

BAIX VALLÈS.  Després de quatre 

setmanes sense cap ingrés, aques-

ta setmana l'Hospital de Mollet ha 

registrat dos ingressos per la Co-

vid-19 amb simptomatologia res-

piratòria. El centre també ha detec-

tat alguns casos sospitosos o amb 

símptomes de la Covid. Per aquest 

motiu ha demanat a la població que 

s'extremin les precaucions.

La Fundació Sanitària Mollet 

manté zones d'hospitalització 

sectoritzades per poder fer front 

a qualsevol rebrot però vol re-

cordar "la importància d’actuar 
amb responsabilitat ciutadana, 
moltaprudència i anar recu-
perant la normalitat de forma 
progressiva" però mantenint les 

mesures de prevenció, les dis-

tàncies de seguretat i el rentat 

de mans. "És responsabilitat de 
tots ajudar a garantir la salut 

dels nostres conciutadans i es-
pecialment de les persones més 
vulnerables", apunten.

D'altra banda, aquest dimarts 

es reunia per videoconferència el 

Consell de Participació Ciutadana 

(CPC) de la Fundació Sanitària 

Mollet (FSM) amb 22 membres 

presents per tal d’explicar l’evolu-

ció de la situació relacionada amb 

el Covid19 al llarg dels últims tres 

mesos i exposar quines són les 

accions previstes de cara a la nor-

malització de l’activitat.

Per unanimitat, tots els mem-

bres del Consell de Participació en 

boca del seu president, el Sr. Víc-

tor Mas, van demanar de forma 

unànimefer arribar el seu agraï-

ment a tots els professionals de 

la Fundació Sanitària Mollet així 

com a la resta de professionals 

que al llarg d’aquests tres mesos 

han estat fent front a la Covid-19 

amb "professionalitat, escalf i 
molt compromís". Així mateix, 

volen enviar el seu "més profund 
agraïment" per la responsabili-

tat mostrada per tota la població 

durant el període de confinament, 

gràcies a la qual ha estat possible 

la contenció del virus i la dava-

llada dels contagis arreu del ter-

ritori. A la reunió es va aprofitar 

per donar la benvinguda al nou 

membre del CPC, Ramón Sagalés, 

en representació de l’Agrupació 

d’Industrials del Baix Vallès.  

L'Hospital de Mollet demana 
prudència després de registrar 
dos nous ingressos per Covid

Els sanitaris tornaven dimecres a 

sortir a les portes de l'Hospital per 

reivindicar inversió en la sanitat 

pública. En el marc de la concen-

tració, des de la Plataforma en De-

fensa de la Sanitat Pública s'aler-

tava de l'increment de les  llistes 

d'espera al centre a conseqüència 

de la crisi de la Covid-19. Segons 

les dades que es van facilitar al 

Consell de Participació, al febrer 

2.812 pacients esperaven proves, 

visites externes o operacions qui-

rúrgiques, una xifra que aquest 

Alerta per l'augment 
de les llistes 
d'espera al centre

plataforma sanitat

CONCENTRACIÓ  Els sanitaris davant la porta de l'Hospital, dimecres

mes de juny és de 6.928 persones. 

La plataforma ha demanat a la 

direcció de l'Hospital que treba-

lli en un pla per poder recuperar 

aquesta activitat abans d'acabar 

l'any.   
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BAR RESTAURANTE C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles . Reservas:       93 579 49 66       602 243 973 . www.canraiguer.com . 

Ahora con dos turnos: a las 13.00 h y a las 15.00 h 
20 primeros y segundos para escoger. (con pan tostado)

menú 
Fin de Semana

12,90
euros

Gimnasos, desinfectats de 
mans i calçats per la "represa"

BAIX VALLÈS. La nova etapa que la 

Generalitat ha anomenat de la re-

presa ha arribat amb mesures ja 

establertes. Neteja de màquines, 

desinfecció del calçat o portar la 

mascareta. Aquestes són algu-

nes de les rutines que els usuaris 

baixvallesans dels gimnasos i cen-

tres esportius han afegit al seu dia 

a dia, obligatòriament. 

Un dels pocs gimnasos del terri-

tori que obre les 24 hores, l'Anyti-

me Fitness de Mollet, ha mantin-

gut la seva característica principal, 

obrir a qualsevol hora. Si bé, amb 

la fase 2 només podia fer-ho amb 

una capacitat màxima del 30%, ara  

i fins al 25 de juny, passa al 50%. 

"Per poder accedir al gimnàs 

calia fer ús d'una aplicació mò-

bil, per evitar massificacions 

en moments donats. Ara amb la 

fase 3, no caldrà fer la reserva 

prèvia", diu el seu director, An-

tonio Avilés, que ha assumit tas-

ques fins ara inexistents: "tenim 

mesures de seguretat i higièni-

ques ja adquirides, com ara la 

desinfecció del calçat, també les 

màquines abans i després d'uti-

litzar-les i, sobretot, la neteja de 

mans". 

Us d'APPs i grups adaptats
Les aplicacions mòbils han arri-

bat als centres esportius per que-

dar-se, com ha passat al CEM El 

Turó de la Llagosta, que gestiona 

l'Ajuntament. "Posem en marxa 

una aplicació que facilita i com-

plementa el que ja fèiem", expli-

ca Roger Sesé, director del CEM El 

Turó. De fet, l'aplicació que posarà 

en marxa a partir del proper 22 

de juny, data de la reobertura del 

centre, inclou els entrenaments 

personalitzats, la reserva de clas-

ses dirigides i l'evolució personal.

Pel que fa als centres esportius 

específics, com és el cas del Lee 

Young Taekwondo de Parets, ha 

adaptat els grups que tenia abans 

del confinament a la situació ac-

tual. "Fem classes de dilluns a 

divendres i cada dia hi ha cinc 

franges diferents per encabir a 

tot l'alumnat", explica José Luis 

Estudillo, responsable del centre. 

"Desinfecto els espais i les eines 

que fem servir, abans i després 

de cada ús i fem exercicis sense 

contacte", comenta el director, 

que deixa a l'elecció dels pares i 

mares si els infants han de portar 

mascareta. "Fem esport i no cal-

dria, però com és una recoma-

nació, qui la vol portar, no hi ha 

cap problema", adverteix Estu-

dillo.  jose luís rodríguez beltran

LLEURE ELS CENTRES ESPORTIUS HAN OPTAT PER LES RESERVES A TRAVÉS D' APLICACIONS MÒBILS

lee young taekwondo

AL TATAMI El Lee Young Taekwondo de Parets, ha adaptat els grups que tenia abans del confinament

Els casals d'estiu es 
preparen per obrir tot i el 
descens d'infants inscrits

BAIX VALLÈS. Els casals d'estiu del 

Baix Vallès treballen en els últims 

preparatius de cara a poder obrir 

aquesta temporada. Gairebé tots 

els municipis han decidit posar en 

marxa aquests espais de lleure per 

als infants. Sant Fost ha estat dels 

únics que ha preferit no activar-lo, 

per la baixa demanda de les famí-

lies del municipi. 

Un dels primers en obrir por-

tes serà el de Martorelles, ho farà 

el 25 de juny estrenant ubicació, 

l'escola Simeó Rabasa, enlloc de 

les Pruneres com s'havia fet en els 

darrers anys. El casal compta amb 

un centenar d'inscrits, la meitat 

dels que ho van fer l'any passat.

A Montornès, han estat 230 els 

infants que s'han inscrit. Tot i que 

en un principi s'havien previst cinc 

escoles diferents on fer-se el casal, 

finalment es farà a les escoles Ma-

rinada, Palau d'Ametlla i Can Pare-

ra. Dilluns està prevista una reunió 

telemàtica amb els pares.

A Mollet, Ca n'Arimon acollirà el 

campus d'estiu que es realitzarà 

  EL DE MARTORELLES SERÀ DELS PRIMERS A INICIAR TEMPORADA

ACTIVITATS  Enguany els grups no podran superar els 10 infants per monitor

sílvia ferran

Formació

Durant els darrers dies, la Direcció Ge-

neral de Joventut i la Secretaria de Sa-

lut Pública s'ha encarregat de formar 

virtualment a més de 7.000 monitors 

que aquest estiu seran responsables 

de prevenció i higiene de les activitats 

de lleure. Aquesta figura vetllarà pel 

compliment dels protocols a les acti-

vitats en matèries com rentat de mans, 

la desinfecció, els grups reduïts o la 

detecció de símptomes de Covid-19.

NOUS RESPONSABLES
DE SEGURETAT I 
HIGIENE PELS CASALS 

des del 29 de juny i fins al 10 de 

setembre, en horari de  8 h a 17 h i 

amb servei de menjador.

A Parets, el casal començarà el 

29 de juny i acabarà el 31 de juliol. 

Aquest any l'aforament està limi-

tat a 360 nens i nenes.   anna mir
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El Lledoner de Montornès reobreAula d'estudi a la sala de plens

L’Ajuntament de Sant Fost ha habilitat la sala de plens com 

a aula d’estudi, que obre de dilluns a divendres, de 9 h a 

14 h i de 16 h a 21 h. Els caps de setmana, no es tancarà 

els migdies i l'horari serà ininterromput, de 9 h a 21 h. 

L'aforament és limitat per mantenir les distàncies

La llar d'infants municipal de Montornès El Lledoner 

ha reobert aquesta setmana després del confinament 

amb quatre infants. S'han adaptat els espais, els ma-

terials i la metodologia del projecte per ajustar-los a 

les restriccions marcades pel departament d'Educació.

BAIX VALLÈS.  La Fundació Bofill ha 

alertat dels elevats índexs de se-

gregació escolar que es viu als mu-

nicipis del Baix Vallès. Segons l'in-

forme Obrim l'Educació, elaborat 

per la mateixa entitat, Montornès 

és una de les poblacions catalanes 

i l'única del Baix Vallès de més de 

10.000 habitants que fa cinc anys 

seguits que incrementa la segrega-

ció escolar a l'etapa de primària.

Mentre que Montornès encap-

çala, entre els municipis baixva-

llesans, la segregació escolar a 

primària, Parets, en canvi, ho fa 

en la de secundària. A més, segons 

la Fundació Bofill, la localitat pa-

retana juntament amb Mollet, es 

troba entre les ciutats catalanes 

amb els índexs més elevats de se-

gregació escolar tant a primària 

com a secundària. Una situació 

que podria anar a pitjor el pròxim 

curs escolar 2020-2021, ja que se-

gons l'informe Obrim l'Educació, 

el període de preinscripció, que 

ha estat principalment online, i 

una alta mobilitat de les famílies 

a causa de la crisi de la Covid-19, 

empitjoraran els nivells de segre-

gació escolar arreu de Catalunya.

El document també alerta que 

molts centres educatius tenen ac-

tualment una reserva de places per 

a l'alumnat vulnerable molt baixa, i 

només mantenen aquesta reserva 

fins al juliol. Si no es fa res, assenya-

EDUCACIÓ  L'ENTITAT ASSENYALA QUE LA SITUACIÓ POT EMPITJORAR EL CURS VINENT A CONSEQÜÈNCIA DE LA CRISI DE LA COVID-19

La Fundació Bofill alerta dels elevats 
índexs de segregació escolar al Baix Vallès

arxiu

A ESCOLA  La Fundació Bofill analitza la composició de les aules

len que “el previsible augment 
d’alumnat vulnerable matricu-
lat fora de termini no podrà ocu-
par aquestes places reservades 
perquè seran poques i perquè 
s’hauran eliminat al juliol”. Per 

tot plegat asseguren que "si no es 
despleguen les mesures neces-
sàries per identificar i distribuir 
aquest alumnat, la segregació 
escolar pot incrementar-se de 
manera contundent i immediata 
aquest proper curs".

Matrícula viva
En aquest sentit, el regidor d'Edu-

cació de Mollet, Raúl Broto, apun-

ta que són coneixedors d'aquests 

índexs a Mollet, on existeixen dos 

centres considerats de màxima 

complexitat pel perfil d'alumnes 

que s'hi concentren. "El gran pro-
blema és la matrícula viva per-
què les escoles amb places solen 
ser precisament les que tenen 
un grau més alt de segregació. És 
un peix que es mossega la cua", 

apunta. Broto, però, destaca la fei-

na que des de fa anys es fa des de la 

Comissió de Garanties d'Admissió, 

on hi ha representada la comunitat 

educativa, i que té l'objectiu d'ana-

litzar la situació de les escoles i fer 

el repartiment dels alumnes més 

adient. "L'any passat es va signar 
el Pacte contra la segregació es-
colar al Parlament", recorda Bro-

to, qui afegeix que "moltes de les 
mesures que es preveien al pac-
te, a Mollet ja les estàvem fent", 

assegura.

Per la seva banda, la regidora 

d'Educació de Parets, Casandra 

García, assenyala que els han "sor-
près" les dades d'aquest estudi. 

Segons García, les escoles del mu-

nicipi "estan ben equilibrades" i 

no els consta que hi hagi segrega-

ció. La regidora d'Educació apun-

ta que el criteri d'aquest estudi 

es basa en l'escolarització  dels 

nens i nenes procedents d'altres 

països i que aquest podria ser el 

motiu perquè aparegui en l'estudi 

aquesta segregació, ja que la ma-

joria de nouvinguts es decanta per 

l'escola pública. Amb tot, García es 

reafirma en què "els centres es-
tan equilibrats" i es compromet a 

"seguir vetllant perquè no exis-
teixi la segregació a Parets".

La Fundació Bofill, en el marc del 

projecte Obrim l'Educació, propo-

sa un conjunt de mesures per re-

duir els nivells de segregació que 

tant el Departament d’Educació 

com els ajuntaments "han d’en-
tomar amb urgència", diuen. Se-

gons l’informe cal establir criteris 

clars i homogenis per a la detecció 

d’alumnat vulnerable, augmentar 

la reserva de places per aquests 

estudiants i estendre-la com a mí-

L'Ajuntament de Montmeló reclama al 

Departament d'Educació que es pugui 

recuperar la quarta línia de P3 al mu-

nicipi. El consistori també demana que 

s'estudiï ampliar els grups de 1r d'ESO. El 

període de preinscripció s'ha tancat amb 

82 sol·licituds per a P3, 7 d’elles fora de 

termini. De les 82 preinscripcions, 50 han 

estat a l’escola Sant Jordi i 32 a l’escola 

Pau Casals. Els Serveis Territorials Vallès 

Oriental – Maresme han comunicat que 

es valorarà la possibilitat d’ampliar a un 

quart grup el curs de P3, que Montmeló 

va perdre per la davallada en les xifres de 

natalitat i preinscripció dels darrers cur-

sos. L’Ajuntament ha iniciat els tràmits 

i les gestions per tal de sol·licitar-ho. 

"D’aquesta manera es respectaria la 
voluntat de tria d’escola de les famílies 
i es reduïren les ràtios dels grups". Pel 

que fa a l’Institut, a 1r d’ESO s’ha tancat 

la preinscripció amb 91 sol·licituds.

MONTMELÓ DEMANA 
GRUPS A P3 I 1er D'ESO

nim fins al setembre. També es 

recomana que tots els ajuntaments 

despleguin dispositius de detecció 

d’aquest alumnat vulnerable i que 

activin amb urgència mecanismes 

d’orientació i acompanyament de 

les famílies en el procés de matri-

culació.  a.mir / l.ortiz
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MOLLET. Després de tres mesos 

sense el mercat ambulant a Mo-

llet, aquest dimarts la ciutat recu-

perava les parades d'alimentació, 

això sí, amb mesures de seguretat 

i distanciament per evitar el con-

tagi de la Covid-19. Pel que fa als 

marxants del sector no alimenta-

ri, desenes de paradistes, amb els 

ànims encesos, es van tornar a tro-

bar davant l'Ajuntament dimarts 

al matí per reclamar al govern 

local una proposta concreta sobre 

quan i de quina manera podran 

tornar les parades de no alimen-

tació a la ciutat. La protesta havia 

estat convocada pels marxants a 

través de les xarxes socials però 

també van voler ser-hi represen-

tants d'associacions de paradistes 

amb la intenció de "mediar" amb 

el Consistori. "Els paradistes es-

tan molt cremats perquè des de 

l'Ajuntament no se'ls informa 

COMERÇ  ELS MARXANTS TORNAVEN A CONCENTRAR-SE DIMARTS DAVANT EL CONSISTORI PER EXIGIR UNA PLANIFICACIÓ PER PODER TORNAR A TREBALLAR

Malestar dels paradistes de 
roba amb l'Ajuntament en 
el retorn parcial del mercat

PRODUCTES DIETÈTICS I NATURALS

Horari:
Matins de 9 h a 13 h · Tardes de 16 h a 20 h
Dissabtes de 9 h a 13 h

Avinguda Jaume I, 110   /   Carrer Gaietà Víncia, 8   ·   08100 Mollet del Vallès   ·   T. 93 579 45 58   /   93 570 47 99

El Racó de la Salut somsalut 619 874 285

No descuidis 
les teves defenses.

Vine i t’assessorarem 
en alimentació i salut.

...VITAMINA C
VITAMINA D

REISHI
SHIITAKE...

de res. No hi ha cap proposta 

encara quan a altres municipis 

ja s'han recuperat les parades i 

s'ha arribat a solucions", lamen-

tava Carlos Chuecos, president de 

l'Associació de Marxants de les 

comarques barcelonines. "Porten 

tres mesos sense treballar i ens 

temem que aquest mes de juny 

també està ja perdut a Mollet", 

deia Chuecos.

De fet, dilluns, responsables de 

comerç de l'Ajuntament es reu-

nien amb Chuecos i l'Associació de 

Marxants de Mollet després que 

els paradistes demanessin una re-

unió urgent per saber quin era el 

calendari i les propostes de retorn 

de les parades de no alimentació 

a Mollet. Amb tot, segons Chuecos, 

"l'Ajuntament no va presentar 

res i ens va dir que divendres 

posarien una proposta sobre 

la taula", apuntava el represen-

tant dels marxants. "La nostra 

intenció és col·laborar i que 

se'ns tingui informats", assegu-

rava Chuecos. "Volem saber si 

ens reubicaran, si haurem de 

fer torns... volem col·laborar 

però sense propostes de l'Ajun-

tament no es pot negociar. No 

se'ns ha tingut en compte".

a.m.

CONCENTRACIÓ  Els marxants davant l'Ajuntament, dimarts

a.m.

PARADES  Els productes d'alimentació van tornar a l'avinguda Llibertat

Per la seva part, l’Ajuntament 

continua explicant que està bus-

cant solucions per complir amb 

les mesures de seguretat de dis-

tància establertes per l’autoritat 

sanitària per a aquesta activitat de 

pública concurrència. De moment, 

però, no ha fet pública cap pro-

posta. "Mollet és un dels munici-

pis on hi ha hagut més afectats 

pel coronavirus i que cal tenir 

en compte que el mercat setma-

nal de Mollet és un mercat molt 

gran en dimensions i nombre 

de parades", argumenten des del 

consistori, que insisteix que "s’ha 

mantingut comunicació amb els 

i les paradistes en tot moment" 

i asseguren que "aquestes reu-

nions estan servint per crear 

ponts de diàleg amb els repre-

sentants del sector".

Dimarts, el 100% dels paradis-

tes del sector alimentari del mer-

cat setmanal de Mollet van tornar 

a posar en marxa les seves para-

des a l’avinguda de la Llibertat, 

amb total normalitat, després de 

l’aturada provocada per l’alerta 

sanitària.  

Els marxants denuncien que
a hores d'ara el govern local

encara no ha presentat un 
pla per poder tornar
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Llums i ombres d'un any de govern

MOLLET. Dilluns es complia un any 

de la constitució de l'Ajuntament 

després de les eleccions munici-

pals del maig, un acte en què el so-

cialista Josep Monràs revalidava el 

càrrec d'alcalde però amb un go-

vern del PSC en minoria. Més enllà 

de la gestió de la Covid-19,  que ha 

marcat la part final d'aquest pri-

mer any de mandat, en aquests 

dotze mesos s'han continuat evi-

denciant les tibantors entre el go-

vern i els grups majoritaris a l'opo-

sició –Ara Mollet ERC MES i Mollet 

en Comú–, que continuen acusant 

el govern de Monràs de poc dialo-

gant, una acusació que també han 

palesat altres col·lectius.

Podem reforça el govern
El govern de deu regidors del PSC 

que quedava després de la consti-

tució de l'Ajuntament al juny, obli-

gava els socialistes a trobar acords 

si més no per tirar endavant pres-

supostos i ordenances. I aquest 

no va trigar en arribar. Al juliol es 

creava una comissió bilateral amb 

Podem per negociar aquests dos 

documents, un preludi del que al 

novembre es materialitzava en el 

pacte de govern de coalició entre 

PSC i Podem i que incorporava a 

l'executiu local els dos regidors 

del partit lila: Xavier Buzón i Nú-

ria Muñoz. Un acord, però que no 

donava la majoria absoluta al go-

vern, però que sí que el reforça-

va i el feia menys depenent de les 

negociacions amb la resta de par-

tits. Per a mostra, l'aprovació dels 

pressupostos municipals, que van 

necessitar només del vot afirmatiu 

de Junts per Mollet; i de les orde-

nances fiscals per al 2020, que van 

PRIMER ANY DE MANDAT  EL GOVERN EN MINORIA DEL PSC ES VA REFORÇAR AMB L'ENTRADA AL NOVEMBRE DE PODEM

arxiu

MOBILITZACIONS Protestes al ple per les restriccions en la participació a l'òrgan, a la tardor

L'executiu local aprovava pressupostos i 

ordenances tot i no tenir la majoria al ple

L'any es tanca amb problemes de liquiditat i 

un préstec de mandat de 2,8 milions d'euros

aconseguir la llum verda gràcies a 

l'abstenció de tots els grups muni-

cipals. 

Polèmica participació al ple
La polèmica, però, també ha estat 

present al plenari municipal. Des-

prés de les vacances d'estiu i amb la 

represa de les sessions plenàries, el 

govern decidia canviar els criteris 

sobre els temes que es podien trac-

tar al ple municipal i limitava a qües-

tions de competència estrictament 

local els punts que s'hi podien de-

batre, una decisió que no va agradar 

gens als principals grups de l'oposi-

ció que consideraven que l'objectiu 

era limitar el seu paper a l'òrgan 

representatiu. També es restringia 

la participació de veïns i entitats al 

ple, una decisió que va provocar el 

naixement d'una plataforma, Mollet 

Democràtic, que reclamava recupe-

rar la veu de la ciutadania als plens 

i que va protagonitzar mobilitzaci-

ons al ple i al carrer.

Ciutat del medi ambient
Entre les línies d'actuació d'aquest 

any, el govern ha fet ènfasi en les de 

caràcter mediambiental i al gener 

feia de Mollet una de les primeres 

ciutat 30 km/h, una mesura que 

acompanyava d'una declaració ins-

titucional per declarar l'emergència 

climàtica. Tot i les bones intencions, 

els moviments ambientalistes de la 

ciutat denunciaven la manca de par-

ticipació i negociació del govern a 

l'hora d'acordar mesures concretes. 

De fet, aquesta no ha estat l'úni-

ca topada del govern de Monràs 

amb aquests col·lectius. La decisió 

al gener de prorrogar cinc anys 

més la concessió de la gestió del 

servei municipal d'aigua a Sorea, 

posava en peu de guerra algunes 

entitats i partits que lamentaven 

no haver pogut fer un "debat 

real" sobre les possibilitats que 

l'Ajuntament pugués fer la gestió 

directa del servei.

En l'últim tram de l'any, immer-

sos en la gestió de la crisi de la 

Covid-19, la polèmica sobre l'in-

crement de la taxa de residus i el 

tancament econòmic dels comptes 

de l'Ajuntament han marcat l'ac-

tualitat política. De fet, la manca 

de liquiditat del consistori, que 

arrossega un romanent negatiu de 

3,5 milions d'euros és un dels punts 

que pot marcar les polítiques locals 

en els propers anys. El crèdit de 2,8 

milions d'euros que ha hagut de 

contraure el govern, i que s'ha de 

tornar abans que acabi el mandat, 

marcarà els pressupostos munici-

pals, almenys, fins al 2023.   l.o.

MOLLET DEL VALLÈS

09/06 Juan Luis Cubells 80 anys

10/06 Rosario Ballesteros Muñoz 73 anys

10/06 Juan Folch Alech 85 anys

12/06 Félix Lahoz Navarro 90 anys

12/06 Soledad Espinosa Paredes 86 anys

14/06 Adolfo Pérez López 56 anys

PARETS DEL VALLÈS

10/06 Guillermo Gomis Castells 87 anys

LA LLAGOSTA

12/06 Juan Calderón Ronda 72 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

11/06 Rosa Soriano Núñez 63 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

02/06  Alana Rojas Brítez  (Mollet)

2/06  Gael Ignacio Valerio Beltre  (Mollet)

11/06  Vera Pérez Villar  (Parets)

11/06  Nora Morral Morales  (la Llagosta)

12/06  Carlota Navas Cabello  (Granollers)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Divendres, 19 de juny de 2020
A les 9h i 16h: Les tres bessones
A les 10h : Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 22h: Especial Festes Sant Joan Montornès 
Nord: Cabaret show

Dissabte, 20 de juny de 2020
A les 10h i 16h: Les tres bessones
A les 17h: The weekly mag
A les 18h: Horari d’estiu
Diumenge, 21 de juny de 2020
A les 10h i 16h: Les tres bessones
A les 18h: Horari d’estiu
A les 22h: Especial Festes Sant Joan Montornès 
Nord: Nit d’humor amb Mayte Carreras

Dilluns, 22 de juny de 2020
A les 9h i 16h: Les tres bessones
A les 10h : Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: Marc 
Candela, alcalde de Martorelles

Dimarts,  23 de juny de 2020
A les 9h i 16h: Les tres bessones
A les 10h : Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: Pere 
Rodríguez, alcalde de Montmeló 

Dijous, 25 de juny de 2020
A les 9h i 16h: Les tres bessones
A les 10h : Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: José A. 
Montero, alcalde de Montornès

PROGRAMACIÓ
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura 
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia
 

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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y objetos susceptibles de estar con-

taminados mediante una solución 

virucida . 

Todo nuestro personal de recepción 

y auxiliar atiende tras mamparas 

protectoras y equipado con guantes, 

mascarillas, gorro , uniforme y bata 

desechable de protección, respetan-

do las distancias de seguridad. 

El personal facultativo recibe a los 

pacientes con mascarilla y guantes 

y siguiendo los protocolos preven-

tivos validados por las instituci-

ones sanitarias y los servicios de 

prevención. En los gabinetes en los 

que el riesgo es más elevado por la 

generación de aerosoles, como son 

los gabinetes dentales o la otorrino-

laringología, los profesionales van 

equipados con un nivel de protec-

ción más elevado: mascarilla FFP3 

y/o quirúrgicas, pantalla o gafas 

de protección estancas, gorro, uni-

forme y mono impermeable, bata 

quirúrgica, polainas y por supuesto 

guantes. En estos casos los gabine-

tes cuentan con equipos individua-

lizados supletorios de lámparas uv 

Purion 10w que desinfectan el aire 

ambiental de la habitación. 

El impacto que ha tenido la pande-

mia de COVID-19 en nuestra soci-

edad y en el sector sanitario, exige 

una respuesta eficaz y proporcio-

nada para garantizar la seguridad 

y disminuir la ansiedad que pueda 

generar el miedo al contagio. Todo 

esto junto a la necesidad de que las 

clínicas y centros médicos promu-

evan rigurosas medidas de preven-

ción ha hecho que en CENTRO 

MEDICO Y DENTAL PARETS 

Y CLINICA DENTAL RIBERA,  

adoptemos protocolos específicos 

encaminados a hacer de nuestra po-

liclínica un espacio seguro.

Los pacientes que precisan acudir a 

nuestras instalaciones deben  venir  

provistos de mascarilla y no mucho 

antes de la cita, que deben haber 

concertado telefónicamente, para 

no permanecer en el centro más que 

el tiempo estrictamente necesario. 

Al entrar se les pasa un breve cues-

tionario para valorar la posibilidad 

de infección y se les toma la tempe-

ratura. Desinfectan el calzado y sus 

manos con gel hidroalcohólico en la 

estación de desinfección y entran en 

las consultas.

Las consultas se desinfectan 2 veces 

al día mediante una solución nebu-

lizada de ácido hipocloroso, cuando 

el centro está cerrado. También se 

desinfectan todas las superficies de 

contacto: mostradores, mesas, sillas 

La seguridad de nuestra policlínica  

durante la pandemia de COVID-19

Por supuesto todo el material qui-

rúrgico se embolsa y esteriliza bajo 

controles químicos y bacterioló-

gicos manteniendo la trazabilidad. 

La desinfección ambiental se tiene 

muy en cuenta utilizando equipos 

Wellis wadu-02 de liberación de 

radicales hidroxilo , situados en 

los espacios de tránsito, como sa-

las de espera , los cuales realizan la 

descontaminación microbiana eli-

minando en todas la superficie las 

bacterias dañinas, virus , hongos e 

incluso olores . 

Las conducciones de aire acondicio-

nado son un foco peligroso de movi-

lización activa de los gérmenes des-

de unos espacios a otros del centro.  

Por ello hemos tenido este aspecto 

en cuenta instalando lámparas uv en 

equipos Purion de tal modo que el 

aire fluye a través de las conducci-

ones y es desinfectado en la salida 

del mismo. La convección natural 

del aire conduce a un tratamiento 

continuo mediante radiaciones ul-

travioletas 

Con estas actuaciones podemos ga-

rantizar un nivel de seguridad eleva-

do para todos nuestros pacientes de 

tal modo que las instalaciones mé-

dicas y odontológicas sean el lugar 

más seguro y el entorno más fiable 

al que puedan acudir.

Sr. V. Ribera

Gerencia 

INSTALACIONES Las consultas se desinfectan dos veces al dia Garantizamos un nivel 

de seguridad elevado

para nuestros pacientes
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MOLLET. El passat 5 de juny es 

complia el termini per poder de-

manar l'ajut urgent per a perso-

nes i famílies que es troben en 

situació de vulnerabilitat eco-

nòmica a causa de l'emergència 

sanitària ocasionada per la Co-

vid-19, una subvenció a fons per-

dut d'entre 180 i 250 euros que 

l'Ajuntament anunciava com una 

de les mesures estrella per ajudar 

els molletans però que sembla no 

haver tingut una gran demanda.

De fet, l’Oficina d’ajuts Covid-19, 

que es va posar en marxa el 18 de 

maig com un espai específic per 

atendre a aquelles famílies i co-

merços afectats econòmicament 

per la Covid-19, ha tramitat només 

240 expedients d'ajuts a persones 

i famílies, un nombre inferior a les 

expectatives que tenia el govern 

municipal, segons Xavier Buzón, 

responsable de l'oficina, qui asse-

gura desconèixer els motius de les 

poques sol·licituds. 

"Criteris restrictius" 
Amb tot, quan es van fer públiques 

les bases per poder acollir-se a 

l'ajuda, l'Associació de Famílies 

Nombroses (AFAN) de Mollet aler-

tava dels "criteris restrictius" 

per poder-se'n beneficiar. Segons  

les bases, un dels requeriments 

per poder demanar l'ajut és no 

disposar d'un saldo mig trimestral, 

durant els mesos de març, abril 

i maig, superior a 1.500 euros en 

tots els comptes bancaris de titula-

SUBVENCIONS  EL GOVERN MUNICIPAL HA DECIDIT AMPLIAR EL TERMINI DE SOL·LICITUD DE L'AJUDA FINS AL 30 DE JUNY DAVANT LA POCA DEMANDA 

L'Oficina Covid tramita només 240 ajuts 

per a famílies afectades per la crisi 
Des de l'AFAN s'alertava que els criteris 

per accedir a l'ajuda, d'entre 180 i 250 € 

per unitat familiar, eren "molt restrictius"

ritat dels membres de la unitat fa-

miliar. Aquest punt, segons l'AFAN, 

podia limitar molt les peticions. 

"S'exclou qualsevol família que 

pugui tenir un petit coixí d'es-

talvi", apunten.

En aquest sentit, Buzón indica 

que la intenció de l'ajut directe era 

"arribar a les famílies més vul-

nerables que realment necessi-

tessin l'ajut". El govern local havia 

calculat que se'n podrien beneficiar 

unes 800 famílies, un càlcul fet en 

base al llistat de famílies en risc de 

vulnerabilitat de què disposen els 

serveis socials municipals incre-

mentat en un 20%.

Davant la poca demanda, Buzón 

explica que "s’ha decidit ampliar 

el termini per sol·licitar ajudes 

tant a persones com a comer-

ços, autònoms, pimes fins al 30 

de juny". El regidor també avança 

que durant aquest mes de juny es 

preveu que les primeres 132 fa-

mílies que van tramitar l'ajut pu-

guin cobrar-lo.

En total, des de la posada en 

marxa de l'Oficina Ajuts COVID 

s´han fet 1.041 gestions (atenci-

ons presencials, atenció telefònica 

i per correu). Dels ajuts a comer-

ços, autònoms i pimes, s'han tra-

mitat 210 expedients.

Més atencions als Serveis Socials
D'altra banda, els equips de Serveis 

Socials de l'Ajuntament de Mollet 

han atès un total de 4.525 persones 

i s’han realitzat 7.246 actuacions 

amb informació, orientació i asses-

sorament, tramitacions, valoració i 

accés a recursos, atenció domicilià-

ria i teleassistència, accés a alimen-

tació bàsica i suport familiar.

Pel que fa al Servei d'Informació 

i Atenció a les Dones (SIAD), s’han 

atès 158 dones amb 347 actuaci-

ons jurídiques, psicològiques i al-

tres. També s'han atès 270 perso-

nes mitjançant el Servei d´Atenció 

Domiciliària, i 775 mitjançant el 

Servei de Teleassistència.

El banc d’aliments de la ciutat 

L’Ajuntament de Sant Fost ha activat 

un nou servei telefònic per ajudar els 

veïns i veïnes de la localitat a sol·lici-

tar l’ingrés mínim vital, la nova pres-

tació econòmica que ofereix el govern 

espanyol i que es pot demanar des de 

dilluns. El telèfon és el 615 24 26 81 i 

funcionarà de dilluns a divendres, de 

10 h a 13 h. Trucant-hi, s’indicaran tots 

els passos que cal seguir per demanar 

l’ajut i omplir la sol·licitud de prestació.

TELÈFON A SANT FOST 
PER DEMANAR  
L'INGRÉS MÍNIM VITAL

ha atès 1.760 persones a les que 

se sumen les 40 persones que es-

tan rebent suport d'alimentació 

mitjançant el Menjador Social de 

Càritas. Com a suport alimentari, 

també s'han concedit 1.498 tar-

getes moneder a famílies vulne-

rables amb fills, de les quals 512 

són aportació econòmica directa 

de l’Ajuntament de Mollet .

Pel que fa a la Xarxa de suport 

Covid-19, el balanç és de 189 volun-

taris, 41 dels quals han cosit 3.500 

mascaretes i 172 bates.   l.ortiz
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PARETS. L’Ajuntament de Parets 
ha subvencionat la compra de 
material específic pel Grup de 
Robòtica Educativa de Parets 
(GREP) amb l’objectiu de millorar 
les activitats de robòtica i pensa-
ment computacional dels centres 
educatius del municipi. Concre-
tament s'han adquirit sis robots 
Bluebot –per a Educació Infan-
til i Primària–; deu Lego Wedo 
–per a Primària i ESO–; quinze 
plaques MicroBit+mi:power
–per a tots els cicles–; i quinze kits 
Micro Bit –per a alumnes d’ESO–. A 
més, l’Ajuntament de Parets tam-
bé ha subvencionat dues jornades 
de formació per als alumnes de Ci-
cle Mitjà.

La intenció és crear un banc de 
préstec, a l’abast de tots els centres, 
i així poder treballar amb grups 
reduïts d’entre dos o tres alumnes. 
Aquest projecte de treball trans-
versal és necessari per ajudar els 
centres en la necessitat, cada vega-
da més evident, de donar als alum-
nes la formació tant en robòtica 
com en pensament computacional i 
incloure-la en la tasca docent.

Els centres que hi participen són 

L'Ajuntament adquireix 

nou material per al Grup 

de Robòtica Educativa

FORMACIÓ  HI PARTICIPEN ALUMNES DES DE CICLE INFANTIL FINS A SECUNDÀRIA

Pompeu Fabra.
La proposta del GREP ha anat 

creixent durant els cursos i ha 
tingut una mitjana d’entre 8 i 10 
alumnes per curs i han participat 
una vintena de mestres. Al llarg 
d’aquests cursos s’ha arribat a di-
versos acords com la necessitat 
d’establir uns mínims vers la ro-
bòtica i la programació, la inclusió 
d’eines robòtiques i d’iniciació de 
programació a les aules o la pro-
posta d’organitzar unes jornades 
de robòtica i programació a les 
escoles i instituts, entre d’altres.  

l’Escola Municipal Pau Vila, l’Esco-
la Lluís Piquer, l’Escola Nostra Se-
nyora de Montserrat va participar 
el primer any, l’ACESCO, l’Escola 
Vila Parietes, l’Institut Torre de 
Malla, l’Institut La Sínia i l’Escola 

El Constitucional rebutja 
deixar Jordi Turull en llibertat

PARETS. El Tribunal Constituci-
onal (TC) ha rebutjat suspendre 
les condemnes que el Tribunal 
Suprem va imposar al paretà Jor-
di Turull, així com a Jordi Sànchez, 
Jordi Cuixart, Dolors Bassa, Josep 
Rull i Joaquim Forn a la sentència 
de l'1-O. Els sis líders independen-

tistes empresonats van demanar 
quedar en llibertat mentre el TC 
resol els recursos d'empara. Els 
magistrats del Tribunal Constitu-
cional van denegar aquesta petició 
per unanimitat al ple d'aquest di-
marts i, així doncs, seguiran com-
plint la condemna a l'espera de la 

JUSTÍCIA  DIVENDRES ES COMPLIA UN ANY DE L'AL·LEGAT FINAL DEL JUDICI DEL PROCÈS

JORDI TURULL L'exconseller paretà durant el judici de l'1-O

acn

Lleuger descens dels 
nivells de diòxid a Mollet

MOLLET. Després de Barcelona, Mo-
llet i Sant Andreu de la Barca són els 
municipis de l'àrea metropolitana 
amb els nivells de diòxid de nitro-
gen més elevats, amb una mitjana 
anual de 38 µg/m³ l'any 2019. Tot 
i aquestes xifres, la ciutat de Mollet 
ha aconseguit reduir en 5 µg/m³ els 
nivells de diòxid en els darrers qua-
tre anys. L'any 2016 la mitja anual 
era de 43 µg/m³.

Les dades apareixen en l’anuari 
de la qualitat de l’aire a Catalunya 
durant el 2019 que ha publicat re-
centment el Departament de Terri-

tori i Sostenibilitat. Segons aquest 
mateix informe, durant el 2019 es 
va mantenir la tendència a la millo-
ra de la qualitat de l'aire a la conur-
bació de Barcelona pel que fa als ni-
vells de diòxid de nitrogen (NO2) . 

Estació vehicles elèctrics
Per altra banda, divendres va en-
trar en funcionament a Mollet, la 
segona estació de recàrrega de 
vehicles elèctrics a la via pública. 
Aquesta es troba ubicada a l’avin-
guda de Jaume I, 42, entre els car-
rers de  Gaietà Vínzia i d’Espanya. 

MOBILITAT NOVA ESTACIÓ DE RECÀRREGA DE VEHICLES 

ENDOLLAT La nova zona de recàrrega de vehicles elèctrics a Jaume I

aj. mollet

Endesa ha adquirit 10 cascos amb lents integrades, que fusionen món real i virtual, 

per millorar la prevenció de riscos als boscos del Vallès Oriental. La companyia 

començarà a desenvolupar un software que permetrà veure quin volum de vege-

tació cal talar o podar per la proximitat a instal·lacions elèctriques. foto: endesa

Realitat mixta per protegir els boscos

decisió final del TC sobre la sen-
tència del Suprem.

El TC va admetre a tràmit els 
recursos a principis del mes pas-
sat en un ple telemàtic. En lloc de 
resoldre també les mesures caute-
lars que demanaven la suspensió 
de la condemna a l'espera de reso-
lució, va decidir obrir una peça se-
parada sobre la qüestió al·legant 
que no es donava el supòsit d'ur-
gència excepcional argumentada 
per les defenses.

Un any, del vist per sentència
Per altra banda, divendres passat 
es complia un any de l'al·legat final 
del judici de l'1-O. El paretà ho va 
compartir a Twitter des de la seva 
cel·la, a Lledoners:"Després de 

843 nits de presó em ratifico fil 

per randa amb el que vaig dir". 

Mor la martorellesenca 
centenària Josepa Truyols

MARTORELLES / MOLLET. Josepa 
Truyols i Rodés, la martorelles-
enca amb més edat, moria la ma-
tinada del 16 de juny a l'edat de 
109 anys, a Cardedeu, on s'havia 
traslladat a viure en els darrers 
anys. Truyols era membre de la 
Companyia de Maria (Lestonnac), 
on havia exercit, entre altres, la 
docència. Nascuda a Martorelles 
el 1911, va passar uns 30 anys de 

la seva vida al Congo on va exercir 
de missionera i on encara conser-
vava bons amics i amigues amb 
els quals va mantenir el contacte a 
través del correu electrònic, tot i la 
seva avançada edat.

Amb 70 anys Truyols va tor-
nar de l'Àfrica i es va instal·lar 
a la comunitat de la Plana Lledó 
de Mollet. Allí va coincidir amb 
la germana Assumpció Royo, qui 
en té un gran record: "Era una 

dona entranyable i molt cordi-

al, coneixia tothom. Ens queda 

un bon record d'ella". Després 
es va traslladar a la comunitat del 
carrer la Pau, de Mollet. Durant 
aquella època col·laborava a la bi-
blioteca i als arxius de Lestonnac, 
i sovint feia de recepcionista, fins 
i tot ajudava a llegir els nens amb 
dificultats. També va ser balladora 
de l'Agrupació Ball de Gitanes de 
Martorelles.  

NECROLÒGICA HAVIA EXERCIT DE MESTRA A LESTONNAC

JOSEPA TRUYOLS

aj.martorelles
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SANT FOST. L'Ajuntament va tancar 

l'exercici del 2018 amb un superà-

vit de 2.135.529 euros. La xifra la 

dona un informe econòmic i finan-

cer elaborat per la Diputació de 

Barcelona a petició de l'actual go-

vern municipal i que Independents 

Units per Sant Fost (IUSF), alesho-

res al capdavant de l'Ajuntament, 

ha donat a conèixer. 

Segons es desprèn de les conclu-

sions d'aquest informe, l'Ajunta-

ment complia el 2018 tots els indi-

cadors de solvència establerts en la 

normativa i la ràtio legal d'estalvi 

net se situava en el 24,64% dels 

ingressos corrents, mentre el ro-

manent de tresoreria per despeses 

generals era positiu amb un saldo 

equivalent al 38,93% dels ingres-

sos corrents. 

D'altra banda, el document tam-

bé assenyala que tant el resultat de 

l'exercici en termes de comptabili-

tat financera com pressupostària 

presentaven imports positius ele-

vats.

IUSF ha donat a conèixer aques-

tes dades a través d'un comunicat 

on acusa l'alcalde "d'amagar l'in-

forme perquè afavoreix IUSF".

Des de l'Ajuntament, l'alcalde, 

Carles Miquel, assegura que "no hi 

ha voluntat d'ocultar res" i que es 

tracta "d'un informe de treball, 

com tants d'altres que demanem 

durant l'any per poder prendre 

decisions durant el mandat". 

Segons Miquel, el document va ser 

encarregat a l'inici del mandat i ha 

estat supervisat per l'interventor 

municipal.

IUSF també remet contra el regi-

dor de Sant Fost en Comú Podem, 

Alberto Bastida, el qual acusa de 

publicar al seu web "unes suposa-

des irregularitats de la gestió de 

IUSF", les quals, segons el partit de 

Sanmartí, Bastida hauria esborrat.

"Independents sempre ataca 

a nivell personal", assegura Bas-

tida. Sobre les pressumptes irre-

gularitats, el regidor de Podem diu 

que el seu partit ha interposat una 

denúncia, de la qual no ha volgut 

donar detalls. 

El govern d'IUSF va tancar 
el 2018 amb superàvit

LA DADA LA CONFIRMA UN INFORME DE LA DIPUTACIÓ

Ara Mollet ERC i Mollet en 
Comú presenten una desena 
de mocions pel pròxim ple
MOLLET. Ara Mollet ERC i Mollet en 

Comú han presentat una desena 

de mocions a debatre en el pròxim 

ple ordinari de l'Ajuntament de 

Mollet, previst pel 29 de juny, que 

serà el primer en quatre mesos. 

Des del grup municipal d'Ara 

Mollet ERC - MES han treballat 6 

textos que porten a ple en forma 

de moció: la prohibició d'exhibir 

símbols no oficials a les façanes 

d'edificis públics; l'eliminació de 

la discriminació racial; una moció 

de suport a les entitats molletanes 

i sobre la coordinadora d'entitats 

[vegeu pàgina 23]; una altra sobre 

la monarquia i la corrupció; una 

sobre el pagament dels ERTOs als 

molletans i molletanes i per últim, 

una moció  sobre els problemes 

d'empadronament a Mollet.

Per la seva banda, Mollet en 

Comú ha entrat 4 mocions. En 

primer lloc, una proposta que fa 

referència al servei de recollida de 

residus, i a la seva gestió. Segons 

Mollet en Comú, "l’increment de 

la taxa i la manca de transparèn-

cia i informació al voltant del 

servei, fa que es consideri molt 

necessari crear una comissió 

municipal per analitzar i deba-

tre sobre el model de recollida i 

gestió de residus  a la nostra ciu-

tat", exposen. En aquesta comissió 

s’hi integraria als diferents grups 

municipals, entitats i moviments 

a l’entorn d’aquest àmbit, i d’altres 

associacions o persones coneixe-

dores de la matèria.

El partit també porta al ple la 

suspensió d’actes a la ciutat - Festa 

Major, Fira d’Artesans, i altres actes 

culturals -  fins a final d’any. Segons 

la formació, "la situació que vivim 

porta a fer necessàriament un es-

forç en buscar alternatives, per-

què no se’n ressenteixi un sector 

– el cultural- ja de per si castigat". 

Per aquest motiu, la moció proposa 

reunir la comissió de festes i altres 

sectors de la ciutat per tal de valo-

rar i proposar alternatives als dife-

rents esdeveniments suspesos, de 

tipus cultural i artístic de la ciutat; 

així com "establir un pressupost 

ajustat per tal de fer front a les 

despeses d’aquest programa al-

ternatiu i segur".

En el pla més general, presenten 

una proposta de suport al Projecte 

de llei  de creació de l’Agència del 

Patrimoni Natural i la Biodiversi-

tat de Catalunya. 

Per últim, entren una propos-

ta que prové de la Plataforma de 

la Sanitat Pública del Baix Vallès, 

sobre la gestió de les residènci-

es i geriàtrics, que entre d’altres 

acords, incideixen en la necessitat 

de  dotar de recursos les residènci-

es i el seu personal.  

AJUNTAMENT EL PRÒXIM PLE ORDINARI  SE CELEBRARÀ EL 29 DE JUNY, DESPRÉS DE 4 MESOS SENSE
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PROMOCIÓ ECONÒMICA  LA INICIATIVA HA COMPTAT AMB LA COL·LABORACIÓ D'ADHEC I DEL TEIXIT COMERCIAL DE LA CIUTAT

Es posa en marxa la campanya 
'Compra a Mollet' per promocionar 
i fomentar el comerç local

Fem el Vallès Republicà des de cada municipi. Presentem candidatura al teu poble. 39 de 39.
Vallès Oriental

Si la repressió de l’estat no s’atura,  
la nostra solidaritat la vencerà 

Abans del 25 de juny,  el Vallès 
Oriental, amb Josep Maria Jové  

ES31 3025 0001 1814 3361 5996

CAIXA DE SOLIDARITAT

MOLLET. L'Ajuntament engegava 

dimecres la campanya Compra a 

Mollet; Tria comerç local; Estima 

Mollet. La iniciativa s'ha fet con-

juntament amb el teixit associatiu 

i comercial per promocionar la 

compra als establiments comerci-

als i de serveis de la ciutat.

Per tal d'incentivar la compra de 

proximitat, la campanya realitzarà 

un sorteig amb 4.000 euros amb 

premis (un premi valorat en 1.000 

euros, 3 de 500 euros i 5 premis 

de 300 euros), que es bescanvi-

aran en vals per comprar en els 

establiments de la ciutat. D'aques-

ta manera, en els establiments 

comercials i de serveis es posarà 

a disposició de la ciutadania una 

butlleta que s’haurà de compli-

mentar i entregar, juntament amb 

3 tiquets de compra de qualsevol 

comerç de la ciutat.

La campanya finalitzarà el 25 de 

juliol i el sorteig tindrà lloc el dis-

sabte 19 de setembre, a les 13.30 

h, al Mercat Municipal. Aquesta ini-

ciativa es farà en col·laboració amb 

l'Associació d’Autònoms Dones i 

Homes Emprenedors de Catalunya 

S. XXI (ADHEC), en companyia amb 

els comerços de la ciutat.

"El que hem d'intentar és que 
la gent no marxi i es quedi a Mo-
llet. El comerç de Mollet és de 
qualitat i de quantitat, però li 
hem de donar la volta", segons el 

president d'ADHEC, Lluís Farré.

Per altra banda, també es posarà 

en marxa el portal web www.com-

praamollet.cat, que inclourà un 

directori comercial amb un mapa 

interactiu. Els comerços podran 

donar-se d’alta de manera gratuïta, 

i gaudir del seu espai exclusiu per 

a mostrar tota aquella informació 

que considerin adient. Segons el 

consistori, ja hi ha més de 125 co-

merços molletans que han mostrat 

l’interès a formar part del directori 

que s’activarà la setmana vinent.

Bonificació de la zona blava
Per últim, també es bonificarà la 

zona blava de 30 minuts per fo-

mentar la compra als establiments 

comercials, que inclourà un distin-

tiu que estarà a disposició en els 

establiments. Aquesta bonificació 

serà complementària amb la resta 

de bonificacions +15 i + 30 minuts 

extres a la zona blava. Es reparti-

ran 10.000 tiquets i la campanya 

es farà  l’estiu d’aquest any.

Segons fonts municipals, les 

ajudes als comerços locals durant 

la crisi de la Covid sumarien més 

de mig milió d'euros.  

SANTA MARIA / SANT FOST. El celler 

Can Roda va enllestir a finals del 

mes de maig la plantació d'una 

nova vinya al camí de Cabanyes, a 

Sant Fost de Campsentelles. Una 

vinya d'una hectàrea que comp-

ta amb uns 3.500 ceps, i que am-

plia els terrenys de producció del 

celler. Del total de ceps plantats, 

uns 2.000 són de cabernet sauvig-

non, una varietat que "ens perme-
trà fer créixer la collita de raïm 
negre i ampliar la línia de vins 

més de criança", explica l'Enric 

Gil, enòleg del celler. La resta és 

garnatxa blanca. Es tracta d'un ter-

reny que barreja sauló i argila i que 

"facilita el conreu ecològic per-
què està rodejat de bosc", diu Gil, 

qui preveu que aquesta nova vinya 

pugui donar la seva primera colli-

ta d'aquí uns quatre anys. "És una 
aposta a llarg termini perquè la 
primera collita de qualitat no la 
tindrem fins d'aquí vuit o deu 
anys", conclou.   l.ortiz

can roda

EL TERRENY  La nova vinya es troba rodejada de boscos

SECTOR VITIVINÍCOLA  S'HI HAN PLANTAT 3.500 CEPS, UNS 2.000 DE CABERNET SAUVIGNON I LA RESTA DE GARNATXA BLANCA

El celler de Can Roda planta 
una nova vinya a Sant Fost

arxiu

LES BOTIGUES Al carrer Barcelona

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.
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Alguns ajuntaments baixvallesans estan posant en marxa i 

dissenyant campanyes de suport al comerç local, un dels sectors 

més tocats per la crisi sanitària de la Covid-19.Recuperar la 

vitalitat als municipis és l'objectiu d'aquestes iniciatives que 

pretenen esperonar la compra a la població. Perquè no es 

tracta només d'una qüestió econòmica –que també–, sinó 

que mantenir botigues, bars i restaurants als nuclis urbans és 

essencial per salvaguardar un 

model de ciutat i de poble vius, 

que volen els carrers plens, amb 

ciutadans que comparteixen, que 

s'aturen, que fan petar la xerrada 

dins i fora dels establiments, que 

van segurs per carrers que bullen 

de gent…

Durant el confinament s'ha vist com són els municipis 

pràcticament sense comerç a peu de carrer. Si no es vol que 

aquests carrers buits passin a ser la nova normalitat, val la 

pena fer un consum compromès, sobretot si s'estima la ciutat.

MÉS ENLLÀ DE LA COMPRA

Editorial

a un any de la constitució 
del nou ajuntament de Mo-
llet i en fem balanç. Després 
de les eleccions, les conver-

ses entre forces polítiques no van 
acabar de fer possible un canvi anhe-
lat per molta ciutadania. El grup que 
hauria pogut sumar pel canvi, uns 
mesos després entrava a govern, eli-
minant la possibilitat d’aire fresc que 
molta gent desitjava per a la ciutat.

I així, ens plantàvem a la tardor, 
amb un canvi en les regles del joc 
del Ple, limitant el dret dels grups 
municipals i de la ciutadania, a l’hora 
de presentar propostes o participar. 
Retallada del debat, participació i 
paper dels grups que representen la 

Primer any de mandat
ciutadania. No començava bé el curs 
polític, amb unes pràctiques molt 
allunyades de la mà estesa que pro-
metia l’alcalde. 

Posteriorment, en el ple de les or-
denances fiscals, la manca de trans-
parència, ha portat ara, en plena 
crisi de la COVID19, a un malestar 
general, perquè és quan s’ha cone-
gut l’increment excessiu de la taxa 
de residus. 

I més coses han passat: la De-
claració de l’emergència climàtica, 
aprovada pel consistori després de 
rebutjar una proposta provinent 
d’entitats de Mollet. I la pròrroga 
del contracte del servei de l’aigua a 
favor de SOREA, constatant que la 
feina feta a la Comissió municipal de 
l’aigua, estava dirigida i sense cap vo-
luntat de plantejar la gestió pública 
directa del servei.

Esperàvem, trobar diàleg i bona 
predisposició, però les formes no 
canvien. Gairebé tocant la majoria 

F

MARINA

ESCRIBANO 

MASPONS
Portaveu de 

Mollet en Comú

No és només una 
qüestió econòmica sinó 

el fet de mantenir vius
els carrers dels pobles

essegueixo la continuïtat dels 
panots, com alternen les juntes, 
amb l'esquitx de la marca incor-
rupta d'algun xiclet o la taca fur-
tiva i fresca del desfici caní per 

les cantonades. Quan la filera mor abrup-
tament encastada contra la vorera, toca 
arrossegar la mirada en una escombrada 
d'esma a banda i banda per tal d'esquivar 
un anodí i trist final per atropellament. 
L'operació es repeteix en assolir la rigola 
de la banda contrària i consolar-se amb el 
retrobament d'un altre seguit de panots, 
només alterat pel creuament amb alguna 
de les ombres que comparteixen aquella 
vorera també. Només cal continuar, i tirar 
endavant, cap on sigui. Tant fa, ressegueixo 
els panots.

Una figura familiar, una veïna, intercepta 
la meva atenció. Fugaçment, intercanviem 
un hola esmorteït, deixat caure sobre l'as-
falt, un hola que s'esbandiria amb alguna 
plugeta de merda i que aniria de pet al cla-
vegueram. És un hola entre dues persones 
que segurament es coneixen però que s'ex-
pel·leix mecànicament perquè no dóna peu 
a res més. Fins que ella s'atura, aixeca el cap i 

R

SOMRIURES FURTATS

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

exclama "Ai, si no t'havia conegut bé amb la 
mascareta!" I jo suspenc el meu ritual amb 
el terra que trepitjo. Em giro, la veig i li re-
construeixo la cara amb la memòria. Amb el 
millor to de veu que puc proferir, m'arronso 
d'espatlles i li dic "ja, jo sí t'havia conegut. 
Però amb aquesta cosa, no podem fer gaire 
cosa més. Ja no tenim ni llenguatge no ver-
bal, no ens podem ni comunicar bé entre 
persones". Ella em dóna la raó, i abans de 
prosseguir amb la meva rutina, només puc 
dir-li "encara que sembli mentida, et somric 
sota la mascareta. Salut!"

Quan veig que no hi ha cap alternativa, 
quan ha quedat demostrat que tot com era 
resultava insostenible i inviable, només 
escolto l'obsessió per posar pegats per 
tal d'anar fent fins que la ciència –ara en 
el lloc de la religió com a guardiana de la 
veritat– trobi un remei... per restablir-ho 
tot igual de nou. Mentrestant, tothom po-
drà amuntegar-se al metro o al tren per 
anar a treballar, però el gaudi i el lleure són 
proscrits. No ens queda res propi, ni un fu-
tur per planificar, només presents privats, 
furtius, on ens estimem de reüll, i encara 
gràcies. 

No crec que es pugui escriure més. Les 
mans, llogades pel treball; els somriures, 
furtats. 

na onada revisionista s’ha aixecat 
a l’altra banda de l’Atlàntic i avan-
ça per Europa. Tornem a mirar les 
coses i ens preguntem què segueix 

estan bé i què mereix desaparèixer. És temps 
d‘estàtues decapitades i símbols en entredit.   

Difícil això de jutjar el passat amb ulls 
de present, sobretot quan aquesta mirada 
es fa amb les ulleres del moment, de la im-
mediatesa, de l’assassinat en directe (black 
lives matter). Les inèrcies, les inèrcies ens 
arrosseguen lluny de la reflexió pausada....

De consens en opinar del passat no en tro-
barem, no. Si no som capaços de posar-nos 
d’acord amb el dia a dia què volem ordenar 
de les coses d’ahir! Una quimera, una autèn-
tica quimera. Però és clar, el món segueix gi-
rant i aquí tothom hi vol dir la seva.

Crida l’atenció la polèmica amb els monu-
ments a Cristòfol Colom: Colom el conquista-
dor, el genocida, el supremacista blanc (!)... 
Home, és indubtable que el “descobriment” 
de 1492 va ser el punt de partida de la co-
lonització i l’extermini del pobles indígenes 
d’Amèrica, però quina part d’aquest llegat és 
atribuïble a la figura de Colom? No estarem 
jutjant una època en la figura d’un navegant 

U

TINTÍN AL CONGO

Escriptor

SERGI PONS
Pilotada 

endavant

que provava d’arribar a les índies? 
Sí, amb la seva expedició va obrir la cai-

xa dels trons, va precipitar la història, però 
no deixa de ser una part de l’engranatge, 
més o menys com els homes que van tre-
ballar a les drassanes on es van construir 
les caravel·les o els artesans que van forjar 
les armes que portaven els conqueridors.

Si del que es tracta és de fiscalitzar les 
èpoques passades, la sensació és que no 
deixarem estàtua dempeus. Hi ha poques 
mirades enrere que resisteixin el pas del 
temps, l’evolució de la societat, els canvis 
en drets i costums. 

Dit això, qui ha deixat escrit que una 
estàtua hagi d’encarnar, obligatòriament, 
uns valors positius? Segurament el 1888 
quan van erigir el Monument a Colom 
del final de la Rambla ho van fer des de 
l’homenatge, des de l’exaltació,  i això ens 
parla d’aquella època, d’aquell temps i en-
tenem el seu elogi de Colom com una part 
del passat, com un testimoni de la Barcelo-
na de finals del XIX . Ni més ni menys.

Ah, el passat! Potser el problema és que 
hi ha pocs motius per a l’orgull en l’evolució 
humana. Pot ser això. En tot cas hauríem de 
mirar de no confondre els desitjos amb la re-
alitat, ni la història amb la ideologia.

 I sí, Tintín va anar al Congo.

absoluta i amb una petita però im-
prescindible part de l’oposició com-
plaent i acrítica, hauria estat un gest 
intel·ligent i responsable governar 
amb participació, transparència i 
espais de treball conjunt, debatent 
propostes, acceptant la suma d’idees. 

I és que aquest ha estat el nos-
tre compromís amb la ciutadania 
de Mollet i així ho hem fet, amb el 
Ple de pressupostos, on Mollet en 
Comú vam presentar un document 
amb moltes propostes pels barris i 
la ciutat; i amb la crisi del Covid 19, 
presentant diferents paquets de 
mesures, però sense gairebé rebre 
resposta en els dos casos. Altre cop 
topant amb la mateixa pedra. 

A l’Estat espanyol hi ha un govern 
il·lusionant, del que en formem part, 
que està fent bona política, amb me-
sures històriques. A Mollet no ho 
és gens, d’il·lusionant, i sentim que 
es perden oportunitats. El nostre 
compromís i actitud es mantenen 
intactes: fer feina de seguiment i de 
crítica constructiva necessària, amb 
alternatives possibles. 
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Vols saber què és el més nou per 
perdre pes sense perjudicar la salut?
Vivim moments de canvi però es manté, més 
que mai, la preocupació de la gent per estar 
prims. No és només per estètica sinó que es 
tracta d’una qüestió de salut: molts problemes 
de circulació, cardíacs, d’articulacions, de can-
sament, de colesterol o tensió alta, s’agreugen 
si pesem més del que ens correspon.

Per perdre els quilos que ens fan sentir 
malament necessiteu saber com enfocar la 
vostra dieta i per això us oferim una VISITA 
GRATUÏTA per fer una Medició de la vostra 
composició corporal de greix, aigua i massa 
muscular i saber què us convé perdre.

Hi ha molts productes que anuncien re-
sultats espectaculars per perdre pes i so-
vint no acompleixen amb les expectatives 
que anuncien i, fins i tot, poden perjudicar 
la nostra salut o fer un efecte rebot al deixar 
de prendre’ls.

Acaba de sortir un nou producte per apri-
mar sense cap risc i és molt eficaç per eli-
minar greix localitzat i líquids sobrants, de 
manera que fa perdre pes i volum molt més 

ràpidament, sense cap risc. Es diu KEMA- 
GRASA 90 càpsules i és un potent cremador 
natural de greixos i de carbohidrats, que fa 
facilita molt la pèrdua de pes.

Pels que voleu comptar amb l’ajut d’un 
professional, recordeu que podeu dema-
nar-nos hora amb la nostra Dietista, que 
us prepararà el vostre Pla Per a Perdre Pes 
més fàcilment amb una Pauta Alimentaria 
Personalitzada, adaptada als vostres gus-
tos, i eines i recursos perquè aconseguiu, 
més fàcilment, el pes que desitgeu. 

També podreu utilitzar una APP per fer 
un seguiment diari dels vostres objectius 
i beneficiar-te des del mòbil, d’una pila de 
descomptes i ofertes en productes naturals 
per a la salut, exclusives pels nostres clients. 

Per acabar vull recordar-vos que ja tenim 
a la botiga els bronzejadors 100% naturals 
i els protectors solars que tant us agraden. 
Després de tantes setmanes sense sortir 
de casa, aquest estiu hem de protegir molt 
més la pell del sol.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS

C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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Putellas a la Final a 8 continentalEl CF Mollet UE fitxa el golejador David Sánchez
La UEFA ha comunicat que el desenllaç de la 
Lliga de Campions femenina tindrà lloc, del 21 al 
30 d’agost, en format de Final a 8 a Bilbao i Sant 
Sebastià. El Barça d'Alèxia Putellas, jugarà contra  l’Atlètic de Madrid als quarts de final. 

S.M.

POLIESPORTIU SERGI MINGOTE INICIA DILLUNS UN NOU REPTE

Pujar 14 cims i 7.200 km 
en bicicleta, en 60 dies

El golejador David Sánchez se suma al projecte del CF Mollet UE de David 
Parra. Sánchez procedeix del Manresa, de la Tercera Divisió espanyola, 
on aquesta temporada ha tingut una participació irregular amb 23 
partits jugats, 11 d'aquests titulars, i només tres gols.  Sánchez ja va 
coincidir amb Parra fa dues temporades al CF Parets on era l'home gol.

SERGI MINGOTE Preparat pel seu nou repte amb bicicleta per Europa

PARETS. Pujar 14 cims emblemà-
tics d'Europa, completar 7.200 km 
en bicicleta, travessar 10 països i 
fer-ho en solitari durant 60 dies. 
Aquest és el nou repte majúscul 
del paretà Sergi Mingote, que ha 
anomenat la seva nova aventura, 
Olympic Route PIRIBCN2030. 

La ruta començarà dilluns a 
l'Estadi Olímpic Lluís Companys, 
de Barcelona, i es preveu acabar 
d'aquí a dos mesos quan coroni 
el Mont Olimp (2.919 metres) de 
Grècia, travessant gran part dels 
camins en bicicleta per la ruta 
sostenible del projecte Eurovelo 
8 que uneix Cadis fins a Xipre. El 
paretà afronta aquest nou desafia-
ment després d'haver ajornat uns 
mesos el projecte 14x1000 per la 
Covid-19, que preveu reprendre 
al setembre. "A la vida un ha de 
saber adaptar-se a les noves 
situacions i reinventar-se. En 
aquest nou repte hi ha una part 
de mirar endavant", explica al 
diari Som Sergi Mingote, que veu 
en el nou projecte una oportuni-
tat per seguir fent d'ambaixador 
de la candidatura dels Jocs Olím-
pics d'Hivern Pirineus-Barcelo-
na 2030. Les primeres setmanes 

travessarà els Pirineus catalans, 
aragonesos i Andorra, pujant cims 
emblemàtics com ara el Pic d'Es-
tats (3.143 m), la Comapedrosa 
(2.942 m) o l'Aneto (3.405 m). 

El trajecte continuarà per 
França, Itàlia, Suïssa, Croàcia, Bòs-
nia i Hercegovina, Montenegro, 
Albània i finalment Grècia. Durant 
aquest periple pujarà cims des-
tacats com el Mont Cinto (2.706 
m), de Còrsega; el Gran Paradiso 
(4.061 m) dels Alps; i els cims de 
Mont Cristallo (3.221 m) o el Cim 
di Mezzo (3.154 m), de pedres do-
lomítiques. 

Recorregut sostenible
Tot el recorregut serà amb la seva 
bicicleta i els enllaços necessaris 
amb transport públic i vehicles 
elèctrics. "Amb aquest projecte 
també es vol demostrar que és 
possible una mobilitat sosteni-
ble, com ho és la candidatura 
dels Jocs Olímpics d'Hivern Pi-
rineus-Barcelona", diu Mingote, 
que assegura que mourà un pes 
total de més de 100 kilos, entre el 
pes de la bicicleta, el mínim mate-
rial que portarà al repte  i els seus 
63 quilos.   jl.rodríguez b.

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
ha definit la plantilla 2020-2021 
amb set renovacions i tres fitxat-
ges. L'equip de Josep Maria Marsà 
afronta la pròxima campanya amb 
l'objectiu "de millorar els dos 
tercers llocs dels darrers anys. 
Volem fer les fases", apunta el 
tècnic Marsà. 

Les tres cares noves són el base 
Sergi Tell, de 19 anys i que proce-
deix del JAC Sants. "És una aposta 
personal, tot i no estar consagrat 
en la categoria té molta qualitat 
i en tinc moltes esperances", ad-
met Marsà, que confia plenament 
en les possibilitats del jove base, 
que ha estat seleccionat en les ca-
tegories inferiors amb la selecció 
espanyola. 

Del Sant Adrià provenen les al-
tres dues incorporacions, el pivot 
Óscar Amo, de 2,04 metres i que ha 
jugat a la Leb Or amb el Prat, s'ha 
format al Joventut de Badalona i ha 
estat campió d'Europa amb la se-
lecció espanyola sub-20, i l'aler Al-
bert Serra. "Fitxem dos jugadors 
contrastats amb Óscar Amo, 
gran i de pes, té molta experièn-
cia fins i tot a Leb Or i Albert Se-
rra és un dels millors alers de 
la categoria, sense cap dubte", 
remarca Marsà. 

La plantilla molletana es com-
pleta amb set renovacions amb 
Marc Rabassó, Marc Pagès, Toni 

feb

BÀSQUET PEL QUE FA AL FILIAL, JOSEP MARIA MARSÀ I ÀLEX COMA FARAN TÀNDEM A LA BANQUETA

Figuerola,  Imanol Martínez, Án-
gel Soto, David Ponsa i Javi Rodrí-
guez. "Hem completat un equip 
per fer una passa més: intentar 
fer les fases d'ascens. Ens hem 
d'exigir per estar amb els mi-
llors", valora Josep Maria Marsà. 

Marsà i Àlex Coma, al filial
Josep Maria Marsà i Àlex Coma 
formaran tàndem per conduir el 
Recanvis Gaudí Mollet B a la Copa 
Catalunya. D'aquesta manera, els 
dos tècnics de la casa supliran Pau 
Garcia, que el març del 2019 va 
agafar les regnes del filial. 

De fet, García havia agafat el 

ÓSCAR AMO

El Recanvis Gaudí fitxa tres 
jugadors i en renova set

sènior B perquè Coma havia re-
nunciat per motius personals. Per 
a la temporada 2020-2021, Coma 
compartirà la faceta d'entrenador 
al filial de Copa Catalunya amb 
Marsà, que actualment és l'entre-
nador del primer equip a la Lliga 
d'EBA i el director esportiu. "Ens 
portem molt bé els dos. Va sor-
gir l'opció i la vaig veure molt 
bona", explica Marsà, que es mos-
tra il·lusionat amb els reptes del 
pròxim curs. 

El filial masculí aposta per pro-
mocionar els jugadors de la base 
i ser un pont entre la formació 
i el primer equip. Per a la pròxi-
ma temporada han renovat Adrià 
Martinez, Adrià Nuez, Carlos Lo-
rente, Guillem Bello, Guillem Vi-
ves, Jonny Seidi, Jaume Solans i 
Jaume Viñallonga. A més, l'equip 
s'ha reforçat amb dos jugadors de 
la base, amb l'aler Arturo Monl-
talvo i l'escorta Izan Cordobilla, i 
es té la intenció de fer un fitxatge 
més.  jl.rodríguez b.

SERGI TELL

feb
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MOLLET. El molletà Ismael Moyano ha reno-

vat una temporada més amb el CF Badalona, 

de la Segona Divisió B espanyola. El defensa, 

que és un dels capitans de l'equip badaloní, 

signa un nou contracte professional als seus 

37 anys i és un dels pocs jugadors en actiu 

que supera el mig miler de partits oficials en 

la categoria de bronze estatal. 

La temporada 2020-2021 ha estat del tot 

atípica per l'afectació de la Covid-19, que va 

provocar la suspensió de la competició quan 

el Badalona lluitava per la salvació després 

de fer una Copa del Rei, gairebé impecable, 

eliminant un dels equips més destacats de 

la Primera Divisió, el Getafe. "Ha estat una 

temporada agredolça amb això del coro-

navirus. Tot i tenir ja una edat, no m'ha-

gués agradat acabar d'aquesta manera. 

Badalona em proposa un any més i ac-

cepto amb molta il·lusió amb un projecte, 

que crec, es poden fer molt bé les coses", 

apunta Moyano. 

Amb la renovació, el molletà sumarà cinc 

temporades defensant la samarreta del Ba-

dalona. "Potser tenim un pressupost nor-

mal, però veig que s'està treballant bé des 

de la secretaria, s'han fet renovacions im-

portants i els fitxatges que hi ha il·lusio-

i.m.

FUTBOL EL MOLLETÀ COMPLIRÀ EL CINQUÈ ANY AMB L'EQUIP DE LA SEGONA B

ISMAEL MOYANO

OBRIM RESTAURANT DE DIVENDRES NIT 
A DIUMENGE MIGDIA I DIES FESTIUS.

T’ESPEREM!

Paella

Fideuà de marisc

Carns a la brasa

i molt més!

Vermuteria, tapes...

i ara també podreu 

menjar a taula 

els nostres 

pollastres a l’ast.

FES JA 
LA TEVA 

RESERVA

C. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

nen", diu Moyano, que aporta experiència 

als seus 37 anys i pensa que un dia o un altre 

haurà de penjar les botes. "Tinc 37 anys i 

compliré el contracte amb 38. Seria molt 

bonic fer una promoció d'ascens. Veurem 

d'aquí a un any com em sento físicament", 

diu el molletà.  jl.rodríguez b.

Ismael Moyano renova un 
any amb el CF Badalona
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POLIESPORTIU  L'ACTIVITAT ESPORTIVA ES LIMITA COM A MÀXIM A GRUPS DE DEU INFANTS 

joc individual de l'infant.

Tanmateix la UE Molletense, la 

UD Lourdes i el CF Martorelles 

han comunicat que també faran 

un campus esportiu aquest estiu.

Altres disciplines esportives
En altres disciplines, la majoria 

dels clubs del territori han decidit 

no celebrar campus aquest estiu. 

Tot i que, hi ha entitats de bàs-

quet, com ara el CB Parets i l'Es-

cola Sant Gervasi el celebren. De 

fet, l'escola molletana ofereix un 

campus de tecnificació de bàsquet 

i també de vòlei, que és un altre de 

les seves modalitats. Els infants 

inscrits al seu campus podran es-

collir entre l'opció de tecnificació 

de bàsquet o vòlei o fer-ho con-

juntament amb el campus d'estiu.

Pel que fa a la Unió FS Mollet i el 

Mollet HC hauran de compartir el 

CAMPUS NADAL Infants al camp molletà durant l'estiu de l'any passat

El Baix Vallès suma una 
desena de campus esportius
BAIX VALLÈS. Aquest estiu no hi 

haurà l'àmplia oferta de campus 

esportius dels clubs del Baix Va-

llès. Tot i que amb la desescalada 

per la Covid-19 i la previsió que a 

finals de juny el territori ja estarà 

en l'etapa de represa, una desena 

d'entitats han decidit tirar enda-

vant amb el seu campus esportiu 

que està limitat per les mesures 

higièniques i de seguretat, tot se-

guint les indicacions de les res-

pectives administracions. 

Tots els campus tenen com a ca-

racterística principal que el gruix 

d'esportistes es dividirà en grups 

amb un màxim de deu membres 

i que no hi haurà interacció en-

tre els diversos grups. "Nosal-
tres preveiem un màxim de sis 
infants per grup i aquest serà 
indivisible. Com que tenim dos 
camps de futbol gran, els divi-
direm entre els camps de futbol 
7 perquè no s'ajuntin", diu Aitor 

Tovar, responsable del campus 

del CF Mollet UE, que va ser de 

les primeres entitats a anunciar 

la seva tecnificació, i afegeix: "no-
saltres tindrem un responsable 
mèdic que controlarà l'accés i 
la sortida a la instal·lació dels 
infants".  

El futbol ha estat l'esport que 

més de pressa s'ha mogut. El 

CF Parets, mitjançant l'empresa 

Brain Futbol, també organitza 

un campus de tecnificació. "Fem 
esport, aleshores nosaltres no 
obliguem a portar mascareta. 
Hi haurà molta cura en la neteja 
dels espais que s'han fet servir i 
en la desinfecció de mans", ad-

met Xavi Balenyà, responsable del 

campus paretà, que remarca que 

seran unes setmanes per millor el 

Pavelló Riera Seca. Això sí, el pri-

mer torn serà per l'hoquei i a par-

tir del 13 de juliol pel futbol sala, 

que faran una setmana de tecni-

ficació amb l'internacional José 

Ruiz. "Farem una setmana amb 
José Ruiz i després dues setma-
nes de campus. És important 
remarcar que durant el campus 
no es podran fer partits", acla-

reix el director esportiu de la UFS 

Mollet, Manel Rodríguez. 

En esports de raqueta, el Club 

Tenis Mollet també ha organitzat 

el seu campus amb tecnificacions 

de pàdel i tenis amb grups reduïts 

"de 4 a sis joves esportistes, se-
gons el nivell", admet Dídac Pé-

rez, director de l'Escola de Tenis 

del CT Mollet. 

La majoria de campus esportius 

d'aquest estiu comencen entre el 

22 i el 29 de juny.  jl.rodríguez b.

MOLLET. El CF Mollet UE ha fet 

entrega aquest dimarts de 2.000 

euros a Càritas i a la Creu Roja. 

Aquests diners han estat recap-

tats amb les aportacions que ha 

fet la junta directiva del club, des-

tinades a pal·liar els efectes que la 

pandèmia ha provocat als col·lec-

tius més vulnerables de Mollet. 

A l’acte de donació, que s’ha dut 

a terme al Camp Municipal de 

Futbol Germans Gonzalvo, hi ha 

assistit la regidora de Serveis So-

cials, Ana María Díaz, el president 

del CF Mollet UE, Jordi Candela, el 

president de la Creu Roja, Antonio 

Navarro i la responsable de Càri-

tas a Mollet, Teresa Securum.

La junta directiva ha donat 

2.000 euros per la compra d’ali-

ments destinats a les famílies que 

més estan patint les conseqüèn-

cies de la situació provocada per 

aquesta pandèmia. D’aquests di-

ners, 1.000 euros s’han donat a 

Càritas i els altres 1.000 a la Creu 

Roja.

Aquesta quantitat se suma als 

900 euros que anterioritat ja va 

donar la junta directiva del club 

a Càritas, que van ser destinats al 

Banc dels Aliments. 

FUTBOL LA DIRECTVA DEL CF MOLLET UE FA UN NOU LLIURAMENT

Donació de 2.000 euros a 
Càritas i a la Creu Roja

cf mollet ue

ENTREGA Un dels moments de la donació al camp dels Germans Gonzalvo

El Circuit tornarà 
l'import de les 
entrades

MOTOR EL CIRCUIT HA CREAT UN PORTAL DIGITAL ESPECÍFIC

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya reemborsarà la 

totalitat de l'import de les entra-

des comprades pels aficionats 

dels grans premis de MotoGP i la 

Fórmula 1, incloent-hi les despe-

ses per les gestions. Cal recordar 

que els dos esdeveniments més 

importants de l'equipament va-

llesà se celebraran sense públic, la 

Fórmula 1 del 14 al 16 d'agost i la 

MotoGP del 25 al 27 de setembre.

El tràmit es pot realitzar a tra-

vés d’una pàgina web específica 

(www.circuitcat.com/devolucio-

nes), que ja està activa i permet 

fer la gestió d’una forma ràpida i 

senzilla.    
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CULTURA
Actuació de Núria Guiu al Grec FestivalEstrena mundial de 'ROCky', de Dani Seguí
La molletana Núria Guiu representarà Spiritual 

Boyfriends el 22 i 23 de juliol al CCCB amb motiu del 

Grec. Festival de Barcelona. Guiu parteix en aquesta 

creació de les postures del ioga, una indústria poderosa 

i un símbol de l’espiritualitat dels nostres temps.

La primera Mostra de Cinema de Transformació Social Formiga 

Film Festival (Sant Feliu de Llobregat) ha ofert l'estrena 

mundial del curtmetratge ROCky, escrit i dirigit pel molletà Dani Seguí. Es pot visualitzar des de divendres passat i fins a 
aquest diumenge 21 de juny a la SALA 7.CINEBAIX.VIRTUAL.

MOLLET. Els pròxims dies 5 i 6 de 

setembre se celebrarà la cinquena 

edició del Festival Artístic Inter-

nacional L'Arlequí. Organitzat per 

Escena Mollet i el Casal Cultural, 

l'esdeveniment tindrà lloc al Jar-

dinet del Casal i acollirà especta-

cles de música, de dansa i de circ 

de petit format "d’una qualitat 

espatarrant", segons afirmen els 

organitzadors.

El context actual ha fet que el 

festival s'hagi hagut d'adaptar a 

les circumstàncies. D'una banda, 

pel que fa a la ubicació: si fins ara 

els espectacles es realitzaven als 

carrers i places de la ciutat, així 

com al restaurant Socarrat i al 

Jardinet, enguany només tindran 

lloc en aquest darrer espai, "per 

poder controlar l'aforament". 

A més, per garantir les mesures 

de seguretat, es canvia el format 

de pagament per gorra per unes 

entrades "a un preu assequible".

Més enllà de la part organitzativa, 

que s'haurà d'ajustar quan se sàpi-

guen les mesures de seguretat per 

als espectacles culturals que hi hau-

rà al setembre, pel que fa a la part 

artística, el cartell d'aquesta cin-

quena edició serà més reduït que en 

altres edicions i sense companyies 

internacionals. "Havíem crescut 

moltíssim en els últims anys", diu 

Pau Segalés, director artístic del fes-

tival, qui explica que per enguany 

havien previst la participació d'en 

Tortell Poltrona, amb una gala d'ini-

ci de Pallassos Sense Fronteres, així 

com l'actuació d'artistes del Brasil o 

del Japó, entre d'altres.

Tanmateix, finalment seran tres 

espectacles el dissabte, "íntims i 

poètics", i dos més el diumenge, 

"més còmics". Actualment ja hi 

ha confirmades quatre de les cinc 

companyies, tot i que no es faran 

públiques totes fins d'aquí a unes 

setmanes. Segalés diu que han vol-

gut "abastar diferents disciplines 

per tenir un cartell ben equili-

brat" i assegura que els artistes a 

qui havien convidat i que finalment 

no hi podran participar, tornaran a 

ser convidats per actuar-hi el 2021. 

El director artístic també explica, 

tenint en compte que el novè Festi-

val Faràndomus –també organitzat 

per Segalés– s'ha hagut d'ajornar 

per la Covid-19, el cartell de L'Ar-

lequí inclourà "una barreja de les 

propostes més locals dels dos 

festivals".

"Hem vist la llum"
Els organitzadors d'aquest esde-

veniment han anunciat la cinque-

na edició amb un cartell creat per 

Mariona Rabasa sota el lema de 

Desconfinem la cultura!. Segalés, qui 

ha patit l'aturada d'espectacles cul-

turals durant el confinament com a 

programador i com a artista, asse-

vera: "Hem vist la llum. L'Arlequí 

és una manera d'anar reactivant 

la cultura". El molletà ha perdut, 

com a artista, gairebé una cinquan-

tena d'espectacles des que va enge-

gar l'estat d'alarma.    sergio carrillo

ARTS ESCÈNIQUES  S'HA HAGUT D'ADAPTAR AL CONTEXT ACTUAL I OFERIRÀ TRES ESPECTACLES DISSABTE I DOS EL DIUMENGE

El Festival L'Arlequí se celebrarà al 
Jardinet els dies 5 i 6 de setembre 

festival l'arlequí

EL PONY PISADOR  Durant l'actuació al Jardinet en la darrera edició

mariona rabasa

CARTELL Realitzat per Mariona Rabasa, una de les organitzadores del festival

ACTIVITATS

Tornen els tallers i 

cursos presencials 

al CRA'P de Mollet
MOLLET. L'entitat molletana CRA'P 

(Pràctiques de Creació i Recerca 

Artística) tornarà a organitzar prò-

ximament tallers presencials, i ho 

farà amb les activitats que van que-

dar ajornades per la Covid-19 i pre-

sentant una nova proposta per als 

petits de la casa. D'una banda, del 

20 de juny al 16 de juliol –dimarts 

i dijous a les 20 h– tindrà lloc el sisè 

mòdul del taller Universos en Mo-

viment titulat Cos Endins, que serà 

impartit per Esther Freixa. Es trac-

ta d'una proposta per endinsar-se 

en la intimitat del cos sensible i en 

les seves memòries, escoltar els 

impulsos interns i donar-los l’espai 

per manifestar-se a través del mo-

viment i la veu des de la creativitat 

i la improvisació. També tornen els 

entrenaments de Kalaripayattu, els 

dimecres i divendres a les 8 h, tam-

bé coordinats per Freixa.

Per últim, el CRA'P proposa una 

nova formació: Cos escènic, especial 

taller de creació. Està adreçat a in-

fants d'entre 4 i 10 anys i es durà a 

terme del 29 de juny al 15 de juliol, 

els dilluns i dimecres a les 17 h amb 

Sigrid Kollmannsperger i Esther 

Freixa com a docents. A través de 

la creativitat, el joc i el moviment 

busca obrir un espai per elaborar 

conjuntament les emocions i senti-

ments del confinament. La idea és 

jugar amb aquests elements i fer de 

les limitacions noves possibilitats. 

Es treballarà amb l’autocontrol del 

cos i el seu moviment com una eina 

d’empoderament.  
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Surt el llibre 'Poesia en 
temps de confinament'
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 

ha presentat el llibre Poesia en 

temps de confinament, escrit per 

28 persones que participen en 

les activitats, cursos i tallers dels 

equipaments municipals de gent 

gran del consistori molletà. Con-

cretament, 15 dones i 13 homes 

han elaborat aquest llibre durant 

el confinament.

Poesia en temps de confinament 

és un recull de poemes i escrits que 

recullen sentiments i emocions, 

com la por o l’angoixa, però tam-

bé l’amor, la confiança i la felicitat. 

L’objectiu d’aquest treball és com-

partir aquest batibull d’emocions 

i sentiments en temps d’aïllament 

forçat amb tota la ciutadania de 

Mollet. El llibre es pot consultar a 

l’apartat de Gent Gran del progra-

ma Oci a Casa. Gaudeix sense Risc.

'Jo de gran vull ser'
Fa uns dies també es va presentar 

el vídeo Jo de gran vull ser, que  for-

mava part del programa Per molts 

anys que s’havia de celebrar del 

18 al 25 de maig i que va haver de 

ser suspès per la Covid-19. Hi van 

participar 145 persones usuàries 

dels cursos i activitats dels equi-

paments de gent gran de la ciutat 

i tots els enregistraments es van 

fer  del 10 de febrer al 5 de març 

als platós de televisió. Per aquesta 

edició, la temàtica escollida estava 

relacionada amb els somnis i il·lu-

sions que tenien quan eren petits 

o que tenen en l’actualitat sobre el 

que voldrien ser de grans. 

LITERATURA  HI HAN PARTICIPAT 28 POETES MOLLETANS

PORTADA DEL LLIBRE

ACTIVITATS

6è Cicle d’Arts 
Escèniques
de la Tramolla
MOLLET.  La Tramolla ha programat 

el seu sisè Cicle d’Intensius d’Arts 

Escèniques a l’Estiu. Després de 

gairebé tres mesos de tancament 

forçós a causa de la crisi sanitària, el 

Centre d’Art i Cultura La Tramolla 

reobre les portes per acollir, a par-

tir del 29 de juny, amb aquest cicle 

artístic. Durant quatre setmanes, el 

centre programarà tallers de dansa 

clàssica, contemporània, jazz, ur-

ban, teatre i zumba per a totes les 

edats i nivells. Aniran a càrrec dels 

professors titulars del centre i se 

seguiran les normatives i protocols 

de seguretat que marquen les auto-

ritats. Pel que fa a l'àrea de teatre, 

hi ha quatre grups diferenciats per 

edats des dels 4 anys i fins a la ca-

tegoria adulta. De dansa hi haurà 

set classes: dues d'iniciació –per a 

infants de 3 a 5 anys i de 6 a 9 anys 

respectivament–, a més de jazz, 

dues d'acadèmica, contemporània 

i zumba. Per últim, l'anomenat Mad 

Summer ofereix una programació 

de danses urbanes que s'adreça a 

alumnes a partir dels 3 anys i inclo-

ent-hi una categoria adulta.  

Montornès, Martorelles i 
Santa Maria gaudiran del 
Liceu a la Fresca dissabte
BAIX VALLÈS. El Liceu a la Fresca 

torna aquest dissabte (22 h) als 

carrers i les places del Baix Vallès, 

tot i que adaptat a les circumstàn-

cies actuals i amb menys localitza-

cions que en altres edicions.

D'una banda, les tres localitzaci-

ons del territori on es podrà gaudir 

de l'emblemàtica òpera Carmen, 

de Bizet, són Montornès, Martore-

lles i Santa Maria de Martorelles. A 

Montornès es projectarà al pati de 

l'escola Marinada i cal reservar els 

seients al Mercat Nuestra Señora 

del Carmen (divendres i dissabte 

de 10 h a 13 h) o a Frutos Secos Ike 

(divendres de 18 h a 20.30 h). La 

ubicació de Martorelles serà en-

tre les vinyes, a l’inici del camí del 

cementiri nou, cantonada amb el 

carrer Cadí amb Ronda Nord. Cal 

confirmar l'assistència al telèfon 

93 579 12 66 (divendres de 8 h 

a 15 h) o per correu electrònic a 

l'adreça cultura@martorelles.cat. 

Per últim, l'òpera Carmen també 

es projectarà dissabte al parc de 

la Torrentera de Santa Maria de 

Martorelles. Per assistir-hi caldrà 

reservar localitat trucant a l'Ajun-

tament (93 593 18 28). En tots ca-

sos l'entrada és gratuïta i s'insta la 

ciutadania a respectar el distan-

ciament físic entre persones així 

com portar mascaretes sempre 

que sigui possible.

D'altra banda, cal destacar que 

l'espectacle que es projectarà

–Carmen, de Bizet– no estarà sent 

interpretat en directe, sinó que 

s'emetrà la producció de Calixto 

Bieito enregistrada el 2010 al Gran 

Teatre del Liceu de Barcelona. Es 

tracta d'una gravació especial i 

única, perquè va ser l’estrena de la 

producció al Liceu, i compta amb 

Béatrice Uria-Monzón com a Car-

men, Roberto Alagna com a Don 

José i Marina Poplovskaya com a 

Micaëla, un repartiment de luxe 

per a aquest icònic muntatge que 

ha esdevingut referent a Europa.  

TEATRE  ES PROJECTARÀ L'ÒPERA 'CARMEN', DE BIZET
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MOLLET. Ara Mollet ERC vol crear 
una coordinadora d'entitats a la 
ciutat. Així ho va informar el por-
taveu Oriol López en la xerrada vir-
tual que va organitzar la formació 
política amb els caps de colla de Mo-
rats i Torrats per tractar l'estat de 
les colles i reflexionar sobre la festa 
major. Concretament, López va dir 
que aquesta proposta la presenta-
rien en el pròxim ple ordinari i con-
sidera que seria una bona iniciativa 
"per cohesionar la vida associa-

tiva, per intercanviar projectes i 

coneixences, i per posicionar-se 

en aspectes clau de la ciutat". Al-
hora, el republicà va expressar la 
voluntat que la nomenclatura de la 
gresca d'estiu sigui Festa Major de 

Morats i Torrats, una petició que 
agrada a ambdues colles.

El cap de colla torrat, Albert 
Carreras, també va apuntar cap a 
una de les grans mancances de les 

colles: un local "on les colles po-

guessin gestionar tots els actes 

que fan; actualment les condi-

cions amb què ho fem són molt 

justetes". Sobre aquesta reclama-
ció que ve de lluny i que perme-
tria disposar d'un espai on la gent 
pogués anar a veure el bestiari 
de les colles, el Moll Fer i la Santa 
Teca, hi va afegir: "Volem un local 

on qualsevol que vulgui impli-

car-se amb les colles pugui ve-

nir i parlar amb nosaltres, i que 

qualsevol persona que vulgui 

fer un acte, també pugui venir i 

demanar-nos-en ajuda".
En aquesta línia, el cap de colla 

Morat, Jose López, deia que el local 
havia de poder servir com un mu-
seu de les colles "on les escoles 

poguessin venir, i on pogués-

sim fer xerrades i petits actes". 
També va lamentar: "No pot ser 

que les nostres cases siguin 

magatzems municipals, perquè 

l'Ajuntament no ens ofereixi un 

lloc on poder treballar durant 

tot l'any. No pot ser que en altres 

poblacions tinguin un local per 

vendre samarretes i que nosal-

tres hàgim d'anar amb un carro 

del Mercadona venent samarre-

tes en una plaça".

Comunicació millorable
La comunicació entre colles i con-
sistori és un altre punt a millorar, 
segons van apuntar Morats i Tor-
rats. Carreras va dir en aquest sen-
tit: "Ens agradaria millorar la 

comunicació amb l'Ajuntament. 

Ens agradaria un temps de res-

posta més ràpid i una comunica-

ció més fluïda". I López va titllar 
de "frivolitat" el fet que l'Ajunta-
ment decidís "cancel·lar la festa 

major sense tan sols pregun-

tar-nos. Es podria haver fet una 

POPULAR  EN UNA XERRADA VIRTUAL ORGANITZADA PER ARA MOLLET, EL PARTIT VA ANUNCIAR QUE DEMANARÀ LA CREACIÓ D'UNA COORDINADORA D'ENTITATS

que tothom pot ser-ne partícip i 

que poden comptar amb nosal-

tres per qualsevol cosa que vul-

guin".  sergio carrillo

La Flama del Canigó 
finalment sí que arribarà 
dimarts a Mollet
MOLLET. Tot i la incertesa actual, 
a causa de la Covid-19 i l'encara 
desconfinament, finalment la Fla-
ma del Canigó sí que arribarà en-
guany a Mollet. Òmnium Cultural 
ha comunicat que portarà la Flama 
del Canigó fins a Coll d'Ares, d'on 
la recolliran membres del Club 
Muntanyenc Mollet, que la faran 

arribar dimarts a la tarda a la capi-
tal baixvallesana. Concretament la 
distribuiran "en privat" al Jardinet 
del Casal entre les 17 h i les 19 h.

46 anys de La Flama a la ciutat
Les entitats organitzadores de les 
festes de la revetlla de Sant Joan 
a Mollet –Club Muntanyenc Mo-

EL CLUB MUNTANYENC LA DISTRIBUIRÀ AL JARDINET DEL CASAL A PARTIR DE LES 17 H

llet, Òmnium Cultural, Tradicions 
i Costums, Colla Gegantera, Cas-
tellers, Ball de Diables, Morats i 
Torrats, Mollet amb Cuba i El Casal 
Cultural, a més de l'Ajuntament– 
han fet un vídeo recordant les edi-
cions passades de l'arribada de La 
Flama a la ciutat i desitjant poder 
celebrar el 2021 l'esdeveniment 
amb total normalitat.

Concretament enguany és la 46a 
edició, després que la Flama arri-
bés a Mollet per primera vegada el 
1975. Tanmateix, no va ser fins al 
1984 que els mateixos excursio-
nistes molletans van pujar a reco-
llir-la al cim del Canigó.  

Els Catalans somien amb Tòquio és el nom del vídeo creat per la Federació 

Catalana de Catifaires –de la qual n'és membre el Casal Cultural de Mollet–. S'hi 

pot veure una mostra virtual d'elaboració de catifes fetes des de casa. Enguany, a 

causa de la Covid, no es podrà omplir la Rambla molletana de catifes i també s'ha 

suspès la reunió a Tòquio prevista per a aquest juny.  Foto: casal cultural

Catifaires molletans en línia

Les colles tornen a reclamar al govern 
molletà un local durant tot l'any

Restriccions

Diumenge va tenir lloc la primera as-

semblea telemàtica de Torrats, amb 

la participació d'una quarantena de 

membres de la colla. Tots plegats van 

coincidir que havien de "tenir presèn-

cia durant la festa major" dins de les 

possibilitats que hi hagi. Un dels temes 

que es va comentar és la prohibició 

de l'Ajuntament a fer activitats a l'aire 

lliure, però també a decorar els carrers. 

"En aquell moment ens van dir que no 

podríem engalanar els carrers, però 

dubto molt que quan arribi el moment 

no ens autoritzin a fer-ho", comenta 

Albert Carreras, cap de colla torrat.

PROHIBIT ENGALANAR 
ELS CARRERS

taula d'entitats, com s'ha fet en 

altres poblacions, per parlar-ne 

i treure idees".

Manca de reconeixement
Per últim, Carreras també va con-
siderar que els manca "molt reco-

neixement": "Les colles no són 

unes entitats que fan coses per 

festa major, fan actes durant tot 

l'any i hi ha moltes hores de de-

dicació i hi ha molt esforç". El cap 
de colla de Torrats també va dir: 
"Molta gent no sap que nosaltres 

no cobrem res, que passem mol-

tes hores del nostre temps lliure 

per fer actes per a ells. Hauríem 

de poder trobar la manera de 

fer arribar aquesta informació a 

la gent i poder explicar què fem 

les colles, com d'obertes som, 

dissabte 20

diumenge 21

divendres 19

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

Alguns núvols alts al matí 
entelant el cel, per quedar 
posteriorment la tarda 
més assolellada, amb tem-
peratures més altes.

Una falca anticiclònica, 
amb un lleuger flux de 
nord, garantirà un matí 
ben asserenat, per  poste-
riorment créixer nuvola-
des a la tarda.

Continuarem sota la influ-
ència de l'anticicló, amb el 
cel serè tot el dia i un pri-
mer conat d’estiu aquest 
juny.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 11 22ºC 15ºC 22ºC - 19 km/h ESE

DIVENDRES, 12 26ºC 19ºC 24ºC - 31 km/h W

DISSABTE, 13 28ºC 15ºC 27ºC - 35 km/h W

DIUMENGE, 14 25ºC 15ºC 24ºC - 31 km/h SE

DILLUNS, 15 25ºC 17ºC 23ºC - 24 km/h SSW

DIMARTS, 16 22ºC 17ºC 21ºC 5 16 km/h W

DIMECRES, 17 24ºC 15ºC 21ºC - 31 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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