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EN PORTADA

BAR RESTAURANTE 

C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles 

Reservas:       

    93 579 49 66       

    602 243 973 

www.canraiguer.com 

menú 
Fin de Semana

12,90
euros

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

MOLLET / BAIX VALLÈS.  Fa tot just 

10 anys, l'aleshores president de 

la Generalitat, José Montilla, inau-

gurava les instal·lacions del nou 

Hospital de Mollet, un centre que 

donava cobertura a vuit municipis 

i 150.000 habitants. Una dècada 

després, l'Hospital gestionat per la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM), 

cobreix un territori d'onze munici-

pis –s'hi van afegir Caldes de Mont-

bui, Sant Feliu de Codines i Gallifa– 

i 165.000 habitants.  A més, ha anat 

assumint serveis de referència per 

a tota la comarca com Nefrologia, 

Fibromiàlgia i Fatiga crònica i ha 

hagut de traslladar-ne d'altres com 

la Clínica del dolor i Oftalmologia a 

l'edifici del Sociosanitari.

El creixement de població dels 

darrers anys i el que s'espera en 

un futur –sense anar més lluny 

Mollet treballa en un pla urba-

nístic que fa créixer la ciutat en 

10.000 persones– fan preveure la 

necessitat d'ampliar el centre sa-

nitari. "Tenim possibilitat d'ex-

pansió, tenim terrenys propers 

i la possibilitat de desplegar no-

ves unitats", explica el director 

gerent de la FSM, Jaume Duran, 

qui reconeix, però, que "haurem 

d'anar veient en funció de què 

diuen els pressupostos i les ne-

cessitats, sempre de manera 

sostenible i assenyada", apunta.

Precisament, el centre té a tocar 

els terrenys on es va començar a 

construir el que havia de ser el pa-

lau de justícia de Mollet, un pro-

jecte que no va reeixir. El solar és 

propietat de l'Incasol i és un ferm 

candidat a acollir una futura am-

pliació de l'Hospital. De fet, l'Ajun-

tament de Mollet ha mantingut 

converses tant amb l'Incasol com 

amb el Departament de Salut per-

què es tinguin en compte les fu-

tures necessitats de creixement 

del centre. "No hi ha un projecte 

concret d'ampliació", diu l'alcal-

de de Mollet, Josep Monràs, qui, 

amb tot, ha tingut contactes amb 

la Generalitat perquè "se'l podri-

en vendre al millor postor i cal 

evitar-ho", adverteix.

L'Incasol disposa de dos solars 

més també propers a l'Hospital, 

un situat a tocar de la ronda dels 

Pinetons –on ja fa anys que hi ha 

previst un projecte de pisos so-

cials per a joves i gent gran– i un 

altre solar limítrof amb aquest i a 

l'autopista AP-7. Amb tot, per la 

seva proximitat a l'Hospital, Mon-

ràs considera que el terreny on hi 

El terreny dels 
jutjats es dibuixa 
com a opció per 
ampliar l'Hospital
L'Ajuntament ha demanat a l'Incasol i a Salut 

que tinguin en compte aquest espai per a les 

necessitats de creixement futur del centre

l.o.

EN DESÚS Al solar hi ha part de la construcció del que havia de ser el palau de justícia de Mollet

ha els fonaments dels jutjats "té 

un valor de futur inqüestiona-

ble per a l'Hospital".

Terreny amb molts pretendents
Però l'ampliació de l'Hospital no 

és l'única opció per ocupar aquest 

solar. Precisament, dilluns, la 

Comissió de Territori del Parla-

ment de Catalunya aprovava per 

unanimitat una proposta de re-

solució presentada per Catalunya 

en Comú Podem perquè els ter-

renys es destinin a la construcció 

d'equipaments públics, en con-

cret, un equipament sociosanitari 

públic com una residència per a la 

gent gran o un Centre d’Urgències 

d’Atenció Primària.

El text resol estudiar, coordi-

nadament amb l’Ajuntament de 

Mollet, les opcions de viabilitat i 

de cessió o posta a disposició dels 

terrenys a l’Ajuntament, per tal 

d’arribar a un acord entre admi-

nistracions que permeti la cons-

trucció dels equipaments públics 

que la ciutat pugui necessitar se-

gons les diferents planificacions, 

com poden ser una nova resi-

dència de gent gran, o un Centre 

d’Urgències d’Atenció Primària 

o qualsevol altre equipament so-

ciosanitari, de titularitat i gestió 

100% pública.

Un altre dels acords és el d'ini-

ciar els treballs per a la redacció 

del projecte d’un Centre d’Urgèn-

cies d’Atenció Primària (CUAP), 

un servei que ofereix atenció en 

casos d'urgència de "complexi-

tat baixa o moderada" que per-

meten reduir la pressió sobre els 

serveis d'urgència hospitalaris. 

De fet, ja fa gairebé dos anys que 

el CatSalut estudia l'obertura d'un 

CUAP al Baix Vallès.

La Proposta de resolució va ser 

registrada pel grup Parlamentari 

de Catalunya en Comú Podem, el 

mes de gener d’enguany, després 

que al Ple de l’Ajuntament fos 

motiu de debat. Al febrer, l'Ajun-

tament de Mollet aprovava una 

moció amb què prenia el com-

promís de blindar urbanística-

ment aquests terrenys al costat 

de l'Hospital, en la redacció del 

nou POUM perquè acullin equipa-

ments públics de caràcter sanitari 

i assistencial. "L'Incasòl ha de te-

nir present quina és la situació 

actual i futura de la ciutat i sa-

ben de la necessitat d'ampliar 

serveis sanitaris", deia aleshores 

l'alcalde.

Per la seva part, tant Mollet en 

Comú com la Plataforma en De-

fensa de la Sanitat Pública del Baix 

Vallès han fet sengles campanyes 

per reclamar tant el CUAP com 

una segona residència pública de 

gent gran a la ciutat.

En aquest sentit, el grup munici-

pal de Mollet en Comú ha mostrat 

la seva satisfacció per la unanimitat 

assolida en l’acord al Parlament, i 

esperen que l'aprovació de la pro-

posta "obri un procés en què els 

terrenys en desús puguin tenir 

un ús de servei públic de tipus 

sociosanitari, a la nostra ciutat, 

amb gestió i titularitat pública". 

Des de la formació volen reforçar el 

fet que sigui un equipament 100% 

públic, ja que "apostem clarament 

perquè els serveis d’atenció a 

les persones siguin prestats des 

d’una vocació de servei i de bé 

comú, i no pas mercantilista o de 

negoci".   laura ortiz

El Parlament aprova una 

resolució per ubicar-hi un

CUAP o una residència de

gent gran pública
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SOCIETAT
Riscos de l'amiant a les deixalleries
La Diputació ha aprovat una línia de subvencions 

destinada als consells comarcals, ajuntaments i consorcis 

i mancomunitats de gestió de residus per facilitar la 

implantació de mesures de prevenció dels riscos derivats 

de l’exposició a l’amiant a les deixalleries.

Acte d'homenatge a Jaume Rifà
L'Ajuntament de Sant Fost celebrarà el proper dijous l'acte oficial 

per batejar l'Ateneu municipal, amb el nom de Jaume Rifà, el  

popular divulgador sobre la història de la població que va morir 

ara fa un any. L'acte serà el 23 de juliol, coincidint amb la celebració 

del Sant Jordi d'enguany, quan Rifà presentava els seus llibres. 

BAIX VALLÈS. El Departament 

d'Educació ha anunciat que refor-

çarà les aules del Vallès Oriental 

amb uns 200 professors extra, que 

ajudin a pal·liar part dels efectes 

del confinament provocat per la 

Covid-19. Aquesta és una de les 

mesures prevista per al curs 2020-

2021, un curs que estarà marcat 

per la incertesa que provoca la 

pandèmia però que el Govern vol 

que es desenvolupi amb "la màxi-

ma normalitat", explicava la se-

cretària general d’Educació, Núria 

Cuenca, durant el Consell d'Alcal-

dies del Vallès Oriental, celebrat 

aquest dimecres.

Així doncs, la presencialitat –

amb mesures d'higiene i segure-

tat– i garantir el reforç escolar són 

els dos objectius principals del 

Departament. Cuenca considera 

bàsica "l’atenció personalitzada 

als alumnes que han quedat en 

situació més vulnerable per la 

pandèmia. Per això s’han desti-

nat molts recursos per reforçar 

el personal dels centres i les ac-

tivitats de suport”.

En concret, al Vallès Oriental 

seran uns 200 els docents que re-

forçaran el sistema principalment 

a aquells centres de la comarca 

amb ràtios més altes. En aquest 

cas municipis com Granollers, 

sortirien beneficiats, ja que comp-

ta amb aules amb mitjanes de 26 

i 27 alumnes, segons explica Pere 

Masó, responsable dels Serveis 

Territorials d'Educació. Per con-

tra, Mollet, amb ràtios més bai-

xes –d'entre 19 i 20 alumnes els 

darrers anys a P3– no disposarà 

de tants professors de reforç. En 

canvi, sí que comptarà del suport 

extra de tècnics d'integració so-

cial, professionals que s'adrecen 

a col·lectius i grups amb major 

complexitat social. De fet, a més 

dels docents, el Departament 

posarà a disposició dels centres 

de la comarca una cinquantena 

de tècnics de personal d'atenció 

educativa.

Redistribució d'espais
En un primer moment, Educació 

va estudiar la possibilitat de reduir 

el nombre d'infants a les aules com 

a mesura de seguretat, una opció 

que requeria la redistribució dels 

espais als mateixos centres, en al-

CURS 2020-2021  EL GOVERN CATALÀ VOL INICIAR LES CLASSES AL SETEMBRE AMB LA "MÀXIMA NORMALITAT" I AMB MÉS "ATENCIÓ PERSONALTZADA" ALS ALUMNES 

Educació reforça el professorat amb 
200 docents més al Vallès Oriental 
El Departament no preveu que s'hagin  

d'habilitar espais fora de les escoles per 

garantir les mesures de seguretat a les aules

guns casos insuficients per encabir 

tots els alumnes en grups reduïts. 

En aquest sentit, es va considerar 

la possibilitat que escoles amb es-

pais disponibles cedissin aules i 

sales a altres centres de l'entorn 

que poguessin tenir la necessitat. 

A més, també es va demanar als 

ajuntaments la seva col·laboració 

per si fos necessari habilitar algun 

espai municipal com a espai educa-

tiu. A Mollet, el regidor d'Educació, 

Raúl Broto, explica la dificultat que 

existiria per cedir espais munici-

pals amb les instal·lacions actuals. 

"Tal com tenim els centres cí-

vics d'ocupats seria difícil, seria 

vestir un sant per desvestir-ne 

un altre", apunta Broto, qui opi-

na que, en el cas que fos necessari, 

s'hauria d'estudiar la possibilitat 

d'usar espais privats. "Hauria de 

ser un esforç de tota la societat", 

diu el regidor.

Amb tot, sembla que les darre-

res instruccions van encaminades 

a mantenir grups similars als ha-

bituals amb redistribucions in-

ternes a les escoles. "Els centres 

estan elaborant els seus plans 

de reobertura que hauran d'es-

tar enllestits a finals de juliol. 

Un cop acabi aquest procés po-

drem veure quines adaptacions 

s'hauran de fer", explica la secre-

tària general.  laura ortiz

Recursos digitals

A banda de l'increment de docents, 

Educació també ha anunciat una par-

tida per avançar en l'aplicació del Pla 

d’Educació Digital de Catalunya, un 

programa per garantir la transfor-

mació digital dels centres que s'havia 

d'implementar en el període 2020-

2025. "Avançar en el pla és una solu-

ció que aportem per garantir l'accés 

dels alumnes en casos de confina-

ments puntuals", explica Cuenca.

De fet, l'habilitació de dispositius 

i connexions per a alumnes va ser un 

dels recursos que Educació va posar en 

marxa durant el confinament perquè els 

alumnes puguessin seguir les classes, 

una mesura, però, que va arribar tard, o 

no va arribar, en alguns casos i la qual a 

alguns municipis va ser complementa-

da amb recursos dels ajuntaments, com 

per exemple el de Montornès. 

El director dels Serveis Territorials 

creu que la logística ara, un cop ja s'ha 

tingut l'experiència d'aquesta prima-

vera, serà més senzilla. "Els centres 

ja tindran els dispositius, el Depar-

tament les connexions i els infants ja 

estaran detectats. Serà molt més fà-

cil i ràpid que quan començàvem de 

zero", assegura Masó.

PREPARATIUS PER 
A CONFINAMENTS 
D'ESCOLES PUNTUALS

arxiu

PRESENCIALS  Les classes començaran al setembre amb assistència a l'aula
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Mercat del dimarts gairebé desert

MOLLET.  Les relacions entre les 

associacions de marxants del 

mercat de dimarts i el govern de 

la ciutat van pel camí del pedregar. 

Les negociacions entre ambdues 

parts per la reubicació de les pa-

rades estan trencades, segons les 

entitats, que asseguren que l'Ajun-

tament ja no les reconeix com a 

interlocutors. "El govern molletà 

no vol parlar amb les associa-

cions només amb els pocs para-

distes que munten", asseguren 

fonts dels marxants. 

Aquesta setmana, el serial sobre 

el trasllat de part del mercat tan-

cava un nou capítol. Dimarts, poc 

més d'una vintena de parades de 

roba, complements i parament de 

la llar muntaven, ja que la majoria 

de marxants continuaven sense 

acceptar l'espai per reubicar les 

parades proposat per l'Ajunta-

ment el passat divendres. El Con-

sistori anunciava una nova pro-

posta, que situava les parades als 

carrers Ramon Casas, Ordidores 

(paral·lel al pavelló de Riera Seca) 

i Rabassaires i descartava l'opció 

que havien proposat tant mar-

xants com l'AV de Riera Seca de 

muntar a l'avinguda Teixidores, 

una via més ample i que, segons 

els paradistes, permetria una ma-

jor seguretat. "Un cop valorada 

tècnicament la proposta d'ubi-

cació a Teixidores, s'ha compro-

vat que no era viable, perquè 

donada les característiques del 

carrer (ressalts, contenidors...) 

no es podrien ubicar la totalitat 

de les parades", apuntaven des 

de l'Ajuntament en un comunicat.L'alternativa que finalment 
s'aplicava –Ramon Casas, Ordido-

COMERÇ  LES ASSOCIACIONS DE MARXANTS PRESENTEN UN RECURS A L'AJUNTAMENT PREVI A LA VIA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

res i Rabassaires–, però, no s'ha-

via consensuat amb els marxants, 

un desacord que va quedar palès 

amb la baixa presència de para-

distes dimarts. "Van muntar pocs 

i les vendes van estar molt per 

sota del que és habitual", asse-

guren fonts de les associacions.

Recurs previ al contenciósD'altra banda, el conflicte entre 
els paradistes i l'Ajuntament ha 

fet un pas més aquesta setmana, 

ja que, dilluns, les associacions de 

marxants presentaven al Consis-

tori un recurs de reposició previ 

al contenciós-administratiu, que 

obriria la via judicial, amb què ja 

amenaçaven els paradistes si no 

s'arribava a un acord. "Reclamem 

el retorn als llocs habituals, 

al Centre, encara que sigui al 

50%", insisteixen. 

Amb tot, sembla que l'Ajuntament 

es manté en la decisió de no situar 

les parades al Centre i considera 

que la ubicació proposada com-

pleix la normativa i és la que mi-

llor pot "preservar la seguretat de 

tothom i no entorpir la mobilitat 

dels veïns i veïnes del barri".

Aquest ha estat el tercer dimarts 

que les parades no alimentàries 

no han muntat, després que 

l'Ajuntament donés permís per 

iniciar l'activitat després del con-finament el 30 de juny–al 50% de 
les parades–. Des d'aquest 14 de juliol ja ho podien fer el 100% de 
les parades. La manca de consens 

en la ubicació és l'escull per recu-

perar el servei.  laura ortiz

l.o.

A RABASSAIRES Una desena de parades van muntar a l'avinguda paral·lela a l'espai comercial de Riera Seca

Reunió

Aquest dijous al vespre estava pre-

vista una trobada de les diverses as-

sociacions de marxants amb entitats 

del teixit veïnal i comercial de la ciutat 

per cercar "sinergies" i trobar suports 

a la seva demanda de tornar al Centre. 

"Ens necessitem mútuament perquè 

és un benefici per a tots", diuen des 

de les associacions de marxants, que 

amb aquesta trobada volen conèixer 

quina és l'opició de botiguers i veïns.

ELS MARXANTS ES 
TROBEN AMB VEÏNS 
I COMERCIANTS

Poc més de vint parades muntaven als carrers proposats pel govern local i que no comptaven 

amb l'acord de la majoria de marxants, que segueixen reclamant tornar al Centre

GRUPS MUNICIPALS

Mocions dels comuns 

per l'habitatge i la 

mobilitat sostenible

MOLLET. El grup municipal de Ciu-

tadans ha presentat a l'equip de 

govern una desena de propostes per millorar la campanya Com-

pra Mollet que pretén incenti-

var el consum local després de 

la pandèmia de la Covid-19. Iván 

Garrido, regidor-portaveu de Cs 

ha explicat que "l'enfocament 

de el govern municipal és molt 

tradicionalista i no té en comp-

te les noves formes de comerç, 

en particular, la part del co-

merç en línia, que també pot 

ser utilitzada pels comerços de 

la ciutat". Entre altres mesures, 

Cs proposa que el web que s'ha 

creat (compraamollet.cat), que és 

només informatiu, disposi de ser-

veis per als establiments donats 

d'alta; que es faci una aposta per 

l'e-commerce al Mercat Munici-

pal, i que es facin accions forma-

tives en comerç i publicitat a les 

xarxes. 

Cs planteja 

millores a la 

campanya local 

Compra Mollet

Mollet en Comú presentarà al pro-

per Ple una moció perquè l'Ajun-tament s'adhereixi a la campanya Confinem els cotxes, recuperem 
la ciutat, engegada per entitats de tota Catalunya, que demana un pla de desconfinament en què es 
prioritzin les persones i la mobi-

litat justa i sostenible envers l'ús 

del vehicle privat. El grup també 

presenta una segona proposta per 

donar suport a un Pacte d’estat 

pel dret a l’habitatge
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mobilitat Vallès

Treballem per 

la connexió 

sostenible 

entre els dos 

vallesos 
Al·legacions  

al Pla Específic  

de Mobilitat  

del Vallès

Línia Orbital i Metro Vallès  

Nous intercanviadors

Xarxa ciclable

Millora i reciclatge  

de les carreteres 

existents: no al quart 

cinturó  

Vallès Oriental

Un inversor americà vol comprar la finca 

de Can Puig per fer-hi un hotel de luxe
MARTORELLES. La masia de Can Puig 
podria reconvertir-se en un hotel 
de luxe. La propietat està acabant 
de tancar el tracte amb un inversor 
americà, el qual està previst que ad-
quireixi la finca aquest mes d'agost. 
L'acord s'havia de firmar el mes 
d'abril, però la Covid hauria endar-
rerit la signatura del contracte. La 
intenció del comprador és construir 
en aquest espai un hotel de luxe, 
però de moment no es coneixen 
més detalls de com serà el projecte.

Des de l'Ajuntament de Mar-
torelles, l'alcalde Marc Candela, 
afirma tenir constància de la com-
pra, i assegura que el consistori 
no s'oposarà al projecte si aquest  
"manté la masia i els metres 

actualment construïts". Segons 
Candela, si la proposta s'adrecés a 
construir en aquest espai habitat-
ges "l'Ajuntament s'hi oposarà".

Segons l'alcalde martorellesenc  
aquest no era l'únic comprador 
que s'havia interessat per la masia 
de Can Puig, fins a tres inversors 
diferents haurien preguntat al 

URBANISME   L'AJUNTAMENT DIU QUE NO S'OPOSARÀ AL PROJECTE SI ES CONSERVA LA MASIA I ES MANTENEN ELS METRES CONSTRUÏTS

La Generalitat atorga 
un ajut per reformar els 
espais del Pavelló 1

EQUIPAMENTS LA SUBVENCIÓ, PROVINENT DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DEL GOVERN CATALÀ, SERÀ DE 250.000 EUROS

Les ciutats de més 

de 50.000 habitants 

tindran zones amb 

baixes emissions

MOLLET. El pla director de mobilitat 
del sistema integrat de mobilitat 
metropolitana de Barcelona 2020-
2025, aprovat dimarts pel Govern, 
inclou zones de baixes emissions 
(ZBE) per a les capitals de comarca 
i per a les ciutats amb més de 50.000 
habitants. L'aplicació de les mesu-
res es farà al centre dels municipis 
amb l'objectiu de disminuir la con-
taminació generada per la mobilitat.

El conseller de Territori i Soste-
nibilitat, Damià Calvet, explica que 
l'aplicació de les ZBE en aquests 
municipis sorgeix també d'una 
"demanda mútua" i que en algu-
nes poblacions que no són capital 
de comarca ni tenen més de 50.000 
habitants també ho havien re-
querit. El pla preveu que el nombre 
total de desplaçaments s'incremen-
ti un 6% el 2025, amb una reducció 
del vehicle privat i un augment de 
la micromobilitat i el transport pú-
blic. Concretament, la previsió és 
que l'ús del transport públic passi 
del 17,6% (3,2 milions) fins al 20% 
(3,9 milions), mentre que el privat 
passi del 36,1% (6,7 milions) al 
33,1% (6,5 milions).

El pla, elaborat per l'Autoritat 
del Transport Metropolità, es va 
començar a gestar el 2018 i compta 
amb una estimació pressupostària 
de 100 milions d'euros. Abasta 12 
comarques on resideix el 75% de 
la població de Catalunya, entre les 
quals el Vallès Oriental.   

MOBILITAT

SANT FOST. El Departament de la 
Presidència, a través de la Secre-
taria d’Administracions Locals i 
de Relacions amb l’Aran, ha pre-
sentat la resolució provisional del 
Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-

talunya (PUOSC) corresponent al 
període 2020-2024. El Pla preveu 
destinar 250.000 € a Sant Fost per 
reordenar l'entorn del Pavelló 1.

El projecte, que ha estat valorat 
amb la màxima puntuació que op-

arxiu

L'ESPAI La masia forma part d'un conjunt tancat on hi ha altres construccions

consistori sobre la situació urba-
nística de la finca. 

El projecte, però, també té de-
tractors. Un col·lectiu local s'està 
organitzant com a entitat –sota el 
nom Associació en Defensa del Pa-
trimoni– amb la intenció d'aturar 
el projecte, "per tal de protegir el 

patrimoni del municipi", diuen. 
El col·lectiu considera que amb la 
venda es "destruirà el patrimo-

ni cultural i arquitectònic amb 

segles d'història, privant a la 

població del seu ús" i que l'Ajun-
tament hauria d'haver "comprat 

la finca", la qual assenyalen: "Te-

nia un cost molt menor que el de 

la Vinya que fa mesos que està 

aturada".  Actualment, la finca, 
segons fonts del consistori, està 
ubicada en sòl rústic. 

Una construcció del segle XV
La masia de planta basilical amb 
carener perpendicular a la façana 
podria datar del segle XV segons 
uns  fulletons que resten conser-
vats anomenats Martorells que, 
editats sense cap mena de refe-
rència bibliogràfica, transcriuen 
textos antics, en els quals surt una 
declaració feta per un tal Narcís 
Puig el 1447. La casa, que té plan-
ta baixa, pis i golfes, ha estat molt 
modificada i forma part d'un con-
junt tancat per un pati on hi ha 
d'altres construccions com la casa 
dels masovers i les pallisses. 

Tot i els seus anys d'història, 
segons fonts del Departament de 
Cultura, la masia no està inscrita 
com a Bé Cultural d’Interès Local 
al Catàleg del Patrimoni Cultural 
Català de la Generalitat.   

aj. sant fost

PAVELLÓ 1

ten els municipis de la mida de Sant 
Fost, pretén millorar els diferents 
espais del Pavelló 1, amb unes ins-
tal·lacions molt envellides, com els 
vestidors i els despatxos, l'eficièn-
cia energètica i l'accessibilitat tant 
a la zona esportiva com a l'escola 
Joaquim Abril. 

La Generalitat de Catalunya 
preveu que els ajuts del PUOSC 
es facin efectius, en dos anys, és a 
dir, el 2022. La inversió total pre-
vista per a executar l'obra és d'uns 
805.000 euros. 
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Els positius de Covid creixen un 

6,7% en sis dies al Baix Vallès
La incidència de la Covid-19 al Va-

llès Oriental es manté baixa. Amb 

tot, Salut ha detectat alguns brots 

d'àmbit familiar però no hi hauria 

contagi comunitari.

El director executiu del sector 

sanitari del Vallès Oriental, Joan 

Parellada, explicava dimecres que 

la incidència acumulada en els 7 

dies anteriors era de menys de 4 

casos per 100.000 habitants, quan 

la mitjana a Catalunya era de 29. 

En concret, al Baix Vallès la in-

cidència a mitjans de setmana era 

del 3,1, al Vallès Oriental Central, 

del 3,5, i al Baix Montseny, del 3,1. 

Així i tot, Parellada insisteix en el 

fet que “el virus no ha marxat de 
la comarca i per tant cal extre-
mar les precaucions complint 
totes les mesures de seguretat”.

Una altra de les dades proporci-

onades per Parellada, en el marc 

del Consell d'Alcaldies del Vallès 

Oriental celebrat dimecres, és la 

taxa de reproducció del virus, que 

al territori també es manté baixa. 

Pel que fa als centres hospitalaris 

COVID-19 A LA SUBCOMARCA JA SÓN 1.208 ELS CASOS POSITIUS ACUMULATS CONFIRMATS DES DE L'INICI DE LA PANDÈMIA, GAIREBÉ UN 21% MÉS QUE FA TRES MESOS

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

US 
DESITGEM 
UNA BONA 

FESTA 
D’ESTIU!

TAPAS
BODILLOS
PAELLAS

SERVICIO A DOMICILIO 
Y/O RECOGIDA 

EN EL LOCAL

DE LUNES A DOMINGO

C. BARCELONA, 136 

SANT FOST 
DE CAMPSENTELLES 

T. 616 58 21 08 
(GEMMA)

de la comarca, aquest dimecres hi 

havia dos ingressats a l'Hospital 

de Mollet, un més que fa una set-

mana, i un al de Granollers, dos 

menys que fa una setmana.

El Dr. Parellada també demana-

va la col·laboració dels ens locals 

“perquè les persones que viuen 
en un entorn social complicat 
puguin fer l’aïllament correc-
tament”. De fet, tenint en compte 

que es pot considerar un brot de la 

Covid-19 quan hi ha tres persones 

contagiades al mateix lloc, Parella-

da informava que s'han detectat 

alguns brots a la comarca però 

de base familiar, no comunitaris. 

"S'estan estudiant alguns casos, 
altres es descarten. És una situ-
ació canviant dia a dia", indicava. 

Casos acumulats al Baix Vallès
Des de l'inici de la pandèmia, el 

Baix Vallès acumula 1.208 casos 

positius de coronavirus, un 6,72% 

més que fa una setmana i gairebé 

un 21% més que fa tres mesos, si 

es compara amb les dades facilita-

des per la Generalitat el 14 de maig 

-–moment en el qual la subcomar-

ca es trobava encara a la Fase 0 de 

la desescalada.

Des del divendres passat Mollet 

ha estat el municipi on més han 

incrementat els casos confirmats 

amb 41 nous positius. Mentre que 

a Montornès s'han sumat 14 po-

sitius més i a Parets 10. Tan sols 

Martorelles i Santa Maria de Mar-

torelles s'han quedat amb la ma-

teixa xifra. Mentre que la Llagosta 

ha incrementat els positus confir-

mats en 4, Sant Fost en 5 i Mont-

meló en 2.

Per localitats, Mollet és el mu-

nicipi amb més casos positius 

acumulats (583) i una taxa estan-

darditzada de positius per cada 

10.000 habitants de 119,12. El se-

gueixen Parets amb 169 casos po-

sitius i una taxa del 99,91; Montor-

nès amb 148 positius i una taxa del 

98,31% i Sant Fost amb 128 posi-

tius i una taxa estandarditzada de 

positius per cada 10.000 habitants 

de 135,75.

El municipi del Baix Vallès amb 

una taxa més baixa de positius és 

Santa Maria de Martorelles. La lo-

calitat registra 34,99 positius per 

cada 10.000 habitants i fins al mo-

ment acumula 3 casos confirmats 

de Covid-19. El segueixen la Lla-

gosta amb una taxa de positius per 

cada 10.000 habitants de 56,59 i 

80 casos confirmats acumulats; 

Martorelles amb 32 casos acumu-

lats i una taxa de 66,79 i Montmeló 

amb 65 casos positius des de l'inici 

de la pandèmia i una taxa de 73,04, 

segons les dades extretes aquest 

dijous, de l'Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya 

(AQuAS).  

Nou ecògraf per l'Hospital de Granollers

La Fundació Banco Santander ha concedit a l'Hospital General de 
Granollers una subvenció de 5.550 euros per adquirir un nou ecògraf 
per al servei d'Urgències. El nou aparell, més versàtil, petit i còmode que 
l'actual, permetrà millorar l'atenció als usuaris i, sobretot, facilita-
rà la feina dels professionals d'Urgències en relació amb la Covid-19. 

hospital
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La plaça de la Vila de Parets rep 
aquest divendres Jordi Turull
PARETS. Aquest divendres a les 

19.15 h se celebrarà una rebuda 

al paretà empresonat Jordi Turull, 

després que el Departament de 

Justícia hagi ratificat el tercer grau 

per a tots els presos independen-

tistes i, permetent d'aquesta ma-

nera, que pugui passar els caps de 

setmana a casa, Parets.

L'acte tindrà lloc a la plaça de la 

Vila. Els organitzadors, d'una ban-

da reclamen fer "una bona festa" 

i portar "pancartes, senyeres, es-

telades i tot allò que us vingui de 

gust". Però alhora insisteixen que 

cal anar tots amb mascareta, amb 

les mans ben rentades i mantenint 

les distàncies de seguretat.

Ratificació del tercer grau
El Departament de Justícia va rati-

ficar dimarts la classificació en ter-

cer grau de Jordi Turull, així com 

de la resta de presos independen-

tistes. El Servei de Classificació ha 

de traslladar-les també a la fisca-

lia, que les pot recórrer al jutjat de 

vigilància penitenciària i després 

al tribunal sentenciador, en aquest 

cas el Suprem. El recurs no paralit-

za l'execució del tercer grau.

Les resolucions, ha explicat Jus-

tícia en un comunicat, són el resul-

tat d'una anàlisi individualitzada, 

però el Servei de Classificació 

coincideix a subratllar la partici-

pació dels interns en activitats de 

raonament, judici crític i resolució 

de conflictes; la màxima col·labo-

ració, tant amb la resta d’interns 

com amb els professionals dels 

equipaments penitenciaris, i l’ab-

sència d’incompliments judicials i 

d’expedients disciplinaris.

El Servei de Classificació, que te-

nia dos mesos per pronunciar-se, 

també ha tingut en compte que tots 

els interns disposen d’una xarxa so-

cial i familiar favorable per a la re-

habilitació, juntament amb un pro-

nòstic de baix risc de reincidència.

Segons marca la llei, el Servei 

de Classificació ha de traslladar 

les resolucions de tercer grau a 

la fiscalia, que les pot recórrer 

davant del jutjat de vigilància pe-

nitenciària corresponent. Ara bé, 

el tercer grau s'aplica malgrat un 

possible recurs. Les decisions dels 

jutjats de vigilància també es po-

den recórrer, en última instància, 

davant del tribunal sentenciador, 

en aquest cas el Tribunal Suprem.

Amb el tercer grau, els presos 

independentistes hauran d'anar a 

dormir a la presó entre diumenge 

i dijous i podran sortir-ne els caps 

de setmana.  

POLÍTICA  L'EXCONSELLER PODRÀ TORNAR A CASA DESPRÉS QUE SE LI HAGI ATORGAT EL TERCER GRAU

Mollet demana que 
s'investigui la Casa Reial
MOLLET. La Junta de Portaveus de 

l'Ajuntament ha aprovat la petició 

perquè es tiri endavant una comis-

sió al Congrés dels Diputats per es-

clarir les presumptes irregularitats 

comeses per membres de la monar-

quia espanyola. En concret, la moció 

aprovada insta la Mesa del Congrés 

a iniciar una investigació sobre les 

relacions diplomàtiques i comerci-

als entre Espanya i Aràbia Saudita, 

el seu vincle amb institucions i em-

preses espanyoles i els seus efectes 

sobre l'erari públic, mitjançant una 

comissió parlamentària.

La moció, impulsada per Ara Mo-

llet ERC - MES –a la qual finalment 

s'hi han sumat en la presentació els 

grups de Mollet en Comú, Podemos 

i Junts per Mollet– ha quedat apro-

vat per 13 vots (6 d'Ara Mollet, 4 de 

Mollet en Comú, 2 de Podemos i 1 de 

Junts). El PSC s'ha abstingut i Ciuta-

dans hi ha votat en contra.

Per Ara Mollet ERC - MES aques-

ta votació "demostra la majoria 

republicana al Ple de Mollet així 

com la voluntat que s'investiguin 

els membres de la família reial 

per les irregularitats comeses".

Una altra moció presentada per 

Ara Mollet, a la qual s'ha sumat 

Junts per Mollet, ha estat la referent 

a mostrar el suport als detinguts i 

investigats del 23S a Mollet i denun-

ciar el que consideren "detencions 

arbitràries a molletans i molle-

tanes". La moció, però, no ha tirat 

endavant, ja que Mollet en Comú i 

Podemos s'hi han abstingut i el PSC 

i Ciutadans hi han votat en contra.

Els dos textos votats en Junta de 

Portaveu dimarts formaven part 

d'un paquet de quatre mocions que 

Ara Mollet presentava al ple ordina-

ri previst per al 20 de juliol. Els crite-

ris que durant aquest mandat s'han 

implantat per decidir quins punts 

passen a ser debatuts a ple i quins 

no, ha deixat fora aquestes dues 

mocions. Tanmateix, s'ha permès 

que entrin a ple dues altres mocions 

referents a l'acomiadament d'una 

treballadora de la neteja munici-

pal i al conflicte amb els paradistes 

del mercat dels dimarts. Amb tot, 

aquestes dues mocions entraran 

com a prec i no es podran votar. 

MOCIÓ APROVADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS

arxiu

JORDI TURULL  

MONTORNÈS. La Fiscalia demana 9 anys de 

presó per al presumpte autor d'una agres-

sió sexual, que es va produir al pàrquing 

de la discoteca Bora Bora el mes d'agost de 

l'any passat.

Els fets es remunten a la matinada del 4 

d'agost de l'any passat, quan l'acusat pre-

sumptament va agredir sexualment una 

menor de 16 anys en un lloc allunyat i soli-

tari de l'aparcament de la discoteca, segons 

el relat del Ministeri Fiscal.

A conseqüència d'aquests fets, l'acusat va 

ser privat de llibertat des del setembre.

Està previst que dimarts se celebri a 

l'Audiència de Barcelona el judici, en què 

la Fiscalia demanarà 9 anys de presó i una 

indemnització de 5.000 euros a la víctima 

pels perjudicis ocasionats. 

Judici al presumpte autor d'una 
agressió al pàrquing del Bora Bora

L'ACUSAT, A QUI DEMANEN NOU ANYS DE PRESÓ, HAURIA AGREDIT UNA MENOR

MOLLET. L'Audiència Nacional cita pel prò-

xim 21 de juliol els dos CDR de Mollet i 

Montmeló –el Rafa i la Sònia– que no van 

poder declarar dilluns passat a causa dels 

problemes de connexió amb l'alt tribunal. 

La vista està prevista per a les 12 h del mig-

dia i es farà de forma telemàtica des dels 

Jutjats de Mollet, com ja havia de fer-se el 

passat 6 de juliol.

La setmana passada, els problemes tèc-

nics amb la connexió per realitzar la vide-

oconferència van obligar a l'alt tribunal a 

cancel·lar la vista després d'una hora i mitja 

d'intents i espera. Al Rafa i a la Sònia se'ls in-

vestiga per terrorisme, tinença d'explosius 

i conspiració en el marc de l'Operació Judes.

De fet, tots dos havien de declarar junta-

ment amb l'Esther, també veïna de Mollet, 

el passat 30 de juny, però finalment només 

ho va fer la molletana, qui va sortir en lli-

bertat amb càrrecs, però sense mesures 

cautelars. 

Citats els dos CDR que no van 
poder declarar dilluns passat

TRIBUNALS  LA VISTA ES FARÀ DIMARTS A LES 12 H DES DELS JUTJATS DE MOLLET
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Som* i Unió de Pagesos 
s'uneixen per impulsar Arrels, el 
primer mercat de pagès en xarxa

Després de l’èxit de Pagesia a casa, 

en què més de 400 productors i 

productores van abastir directa-

ment la població durant el confina-

ment, el sindicat referent al camp 

català Unió de Pagesos fa ara un pas 

més i es converteix –al costat de la 

cooperativa Som– en impulsor del 

mercat de pagès en xarxa Arrels.

Un cop assolit el suport de 1.000 

persones que ja se n’han fet funda-

dores, les dues organitzacions es 

fixen l’objectiu d’arribar a 5.000 

per tal d’engegar-lo la propera tar-

dor.  En paraules de Joan Caball, 

coordinador nacional d’Unió de 

Pagesos, "que Arrels funcioni és 

una qüestió de país. Durant el 

confinament s’ha posat de ma-

nifest que Catalunya necessita 

als pagesos i nosaltres no hem 

deixat de treballar, no hem fallat 

a la gent. Ara cal demostrar que, 

entre tots, som capaços de fer un 

país amb futur que valora la gent 

que l’alimenta i el seu territori".

D’una banda, Arrels serà el pri-

mer mercat de pagès en xarxa que 

connectarà directament els millors 

productors agrícoles, ramaders i 

artesans del país amb els consumi-

dors sense que cap intermediari 

hi afegeixi cap cost. De l’altra, serà 

també un punt de trobada dels qui 

estimen "el món que torna" per 

posar en valor l’estil de vida rural.  

COOPERATIVISME  EL PROJECTE HA ASSOLIT EL SUPORT DE MÉS D'UN MILER DE PERSONES

ARRELS  Vol ser  un punt de trobada dels qui estimen "el món que torna" 

som

El Mollethub 
estrena nou web

El Mollethub estrena nova pàgi-

na web i perfil de linkedin. El web 

recull tota la informació actualit-

zada adreçada a professionals, 

empreses, comerços, autònoms 

i a persones emprenedores per 

donar resposta a les necessitats 

d'aquests col·lectius.

SERVEIS

Mollet amplia els 
ajuts per l'accés a 
l'aigua potable 
L’Ajuntament de Mollet i la com-

panyia d’aigües SOREA SAU han 

renovat i ampliat el conveni que 

van signar el 2016 i 2017 amb 

l’objectiu de possibilitar l’accés 

d’abastament d’aigua potable a 

a famílies en situació econòmica 

precària. Fins ara l’ajut ha arri-

bat a una cinquantena de famí-

lies. L’acord segueix comportant 

l’existència d’un Fons de Solidari-

tat per facilitar l'accés al consum 

bàsic d’aigua potable a famílies 

que estiguin en situació de vulne-

rabilitat. En concret, el fons s’in-

crementa fins als 15.000 euros.

MOBILITAT

Sancionats 
una desena de 
ciclistes i VMP

Durant la setmana del 6 al 12 

de juliol, la Policia Municipal de 

Mollet del Vallès i els agents cí-

vics van participar amb el Ser-

vei Català del Trànsit (SCT) a la 

campanya preventiva sobre l’ús 

responsable dels vehicles de mo-

bilitat personal (VMP) i bicicle-

tes. Durant la campanya es van 

interposat prop de 10 denúncies 

per conductes incíviques.

Un infant molletà, campió 
de Càlcul Mental a l'Estat
MOLLET. El Biel Stitou, de 7 anys, 

s'ha endut el primer premi del 

Campionat d'Espanya de Càlcul 

Mental en la seva categoria. El rep-

te és resoldre en el mínim temps 

possible 50 operacions matemà-

tiques adaptades a la seva edat. El 

Biel ho va aconseguir en 36 segons. 

Aquest és el segon any que el 

molletà, que estudia a l'escola Sant 

Gervasi, participa en la competi-

ció, que incorpora alumnes de 1r 

fins a 6è de primària. L'any passat, 

a Madrid, on habitualment se ce-

lebrar el campionat, va quedar en 

segona posició. Enguany, però, la 

pandèmia ha obligat a que es fes la 

final de forma telemàtica. 

POPULAR  AQUEST ÉS EL SEGON ANY QUE L'ALUMNE DE L'ESCOLA SANT GERVASI ARRIBA A LA FINAL

BIEL STITOU

s.s.

MOLLET. 307 comerços de la ciutat 

i 291 famílies han demanat ajuts 

directes a l'Ajuntament de Mollet 

per la crisi de la Covid-19. El 30 

de juny finalitzava el termini per 

presentar-se a les ajudes directes 

del Pla de Protecció social i Reacti-

vació Econòmica per als comerços 

i serveis de la ciutat i famílies, que 

va posar en marxa l'Ajuntament.

Segons ha informat l'Ajuntament, 

les primeres ajudes a famílies ja 

s’han pagat i la resta es pagaran 

abans de finalitzar aquest mes. 

Aquests ajuts a les famílies que 

complien els requisits són de fins 

a 250 euros

Pel que fa a les ajudes direc-

tes a comerços i serveis locals, la 

subvenció era de 200 euros per 

a aquells establiments que van 

haver de suspendre l'activitat 

durant l’Estat d’alarma, i de 100 

euros si es tractava d’una activitat 

no suspesa i no essencial que ha-

gués vist reduïts els ingressos en 

un 50%.

Aquests dos ajuts directes for-

men part d'un paquet de mesures 

dins el pla de xoc municipal, que 

Uns 300 comerços molletans demanen 
ajuts directes per la Covid al consistori

CRISI COVID-19 L'AJUNTAMENT INFORMA QUE HA COMENÇAT A ABONAR LES AJUDES A LES FAMÍLIES, LES QUALS PREVEU ACABAR DE PAGAR A FINALS DE MES

l'Ajuntament xifra en més d'un 

milió i mig d'euros entre ajudes 

directes i ingressos previstos per 

taxes i impostos que no es recap-

taran per les diverses bonificaci-

ons extraordinàries aplicades. En-

tre aquestes hi ha l'exempció de la 

taxa d’ocupació de taules i cadires 

de les terrasses i de la recollida de 

residus comercials fins a final de 

l’any 2020.

Balanç de l'executiu
L'alcalde de Mollet del Vallès, Jo-

sep Monràs, fa un balanç molt po-

sitiu del pla de xoc i apunta que 

l'Ajuntament continuarà "ampli-

ant tots els ajuts i bonificacions 

que siguin necessaris per donar 

resposta a les necessitats que 

puguin tenir els molletanes i les 

molletanes en aquests difícils 

moments".  

307 comerços de la ciutat
i  un total de 291 famílies han 

demanat ajuts directes 
municipals pel coronavirus

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Es pot 
desheretar 
a un fill?
Com a regla general, els fills tenen 
dret a la legítima (1/4 de l’herència 
a Catalunya) dels seus pares.

No obstant això, es pot privar 
d’aquest dret si existeix una causa 
legalment reconeguda. Així, a Ca-
talunya es contempla com a cau-
sa de desheretament l’absència 
manifesta i continuada de relació 
si és imputable a l’hereu. En tot 
cas, s’ha de tractar d’una falta de 
relació manifesta, continuada en el 
temps, i que s’interpreta restricti-
vament. 
Altres possibles causes de deshe-
retament són:
1. Que la persona a desheretar 
hagi estat condemnada en sentèn-
cia ferma per determinats delictes 
greus contra la persona que fa tes-
tament, la seva esposa o parella.
2. Que la persona a desheretar 
hagi negat els aliments al testador, 
a la seva esposa, la seva parella, 
els seus pares o els seus fills.
3. Que la persona a desheretar 
hagi maltractat greument al testa-
dor o bé a la seva esposa, parella, 
pares o fills.
4. Que la persona a desheretar 
hagi estat privada de pàtria potes-
tat sobre el seu fill.  

La causa ha d’expressar-se en el 
testament i, en cas d’impugnació, 
hauran de ser els tribunals els que 
apreciïn si va tenir lloc o no.
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A dos mesos d'iniciar el nou curs escolar, els centres s'enfronten a una represa 

de l'activitat incerta. L'evolució de la pandèmia de la Covid-19 marcarà les 

mesures higièniques i de seguretat que s'hauran de prendre a les aules i, de 

retruc, els projectes educatius que s'hauran d'adaptar a les circumstàncies. 

Després d'unes setmanes de relativa tranquil·litat pel que fa als casos detectats 

de contagis, els rebrots que s'estan coneixent els darrers dies posen en alerta 

la societat i les administracions i mostren com de vulnerable i canviant pot ser 

la situació. Per aquest motiu, tot i que la previsió que hi ha des del Departament 

d'Educació és poder iniciar el curs amb la màxima normalitat i sense necessitat 

de reduir les ràtios d'alumnes, cal que hi hagi una planificació clara i acordada 

amb els municipis per poder donar resposta a un rebrot del virus que obligués a 

prendre mesures extraordinàries. I ha d'estar planificat amb antel·lació perquè 

l'experiència ens diu que la situació pot canviar d'un dia per l'altre i que cal estar 

preparats. El Departament i les escoles van haver de fer un gran esforç per 

adaptar-se al confinament però van haver escletxes i carències atribuïbles a la 

premura i inexperiència del moment. Ara, però, seria inadmissible que aquestes 

deficiències en l'organització es reproduïssin perquè, per sort o per desgràcia, ja 

sabem a què ens enfrontem.

PLANIFICAR EL NOU CURS

Editorial

any 2020 no ha suposat només un 

canvi de dècada. La pandèmia que 

patim a nivell mundial ha trastocat 

la nostra societat, la nostra forma 

de viure, de conviure, i ens ha obligat a can-

viar els nostres hàbits, les nostres relacions 

i la forma en la què treballem. Per a CCOO, el 

COVID-19 no ha estat tampoc aliè i ens ha 

fet replantejar de dalt a baix la nostra mane-

ra d'organitzar-nos per no perdre allò que 

sempre ens ha caracteritzat i que aquest vi-

rus posava en perill: la proximitat amb les 

persones.

Un cop es va establir l'estat d'alarma, que 

parava en sec la pràctica totalitat de l'acti-

vitat al país, CCOO va actuar sense dilació i, 

en una carrera contrarellotge, cosa a la qual 

aquest sindicat estem més que acostumats 

per la nostra capacitat d'adaptació hereta-

da de la idiosincràsia de la nostra activitat, 

va posar en marxa el seu engranatge per, en 

temps rècord,  donar resposta a totes aque-

lles persones que es van trobar en situació 

d’urgència per la crisi de la COVID-19. I la 

resposta va ser prou contundent: fins avui 

CCOO ha atès a més de 700.000 persones a 

tot Catalunya. D’aquestes, 32.000 persones 

afectades per un ERTO han estat ateses per 

CCOO al Vallès Oriental, Maresme i Osona,  

950 persones ateses presencialment i 225 

al nostre Gabinet Tècnic Jurídic, així com 

34.575 ateses per nosaltres d’una forma o 

una altre. Però també hem signat plans de 

reconstrucció per la via de la concertació 

que donaran servei a més de 700.000 habi-

tants de forma directe, i negociem plans per 

a 550.000 persones més.

Uns dels serveis que CCOO va posar enge-

gar, a pocs dies d’establir-se l’estat d’alarma 

va ser el d'assessorament telemàtic, l'únic 

d'aquestes característiques posat a disposi-

ció de la classe treballadora, que, de manera 

gratuïta, donava resposta a l'allau de dubtes 

El sindicat de la nova normalitat
a les que s'enfrontaven les persones afecta-

des directa o indirectament pel coronavirus: 

des de les afectacions pels ERTOs a les mesu-

res de seguretat per prevenir el contagi. En 

definitiva, que hi hagi algú a l'altre costat del 

telèfon disposat a fer el més senzill i, alhora, 

el més transcendental: escoltar.

Aquest servei d'assessorament telemà-

tic ha atès al llarg d'aquests mesos a gaire-

bé 17.000 persones a tot Catalunya, de les 

quals, prop de 1.400 són del conjunt de les 

comarques de Vallès Oriental, Maresme i 

Osona. Aquestes xifres no fan més que con-

firmar que aquest servei ha vingut per que-

dar-se atès que, tot i que la nova normalitat 

ja permet reprendre la nostra activitat en 

els nostres locals, la via telemàtica no fa sinó 

reforçar la nostra prioritat d'apropar el sin-

dicat a les persones i les persones al sindicat.

Però la nostra adaptació a la nova norma-

litat no s'acaba aquí. Si, hem tornat a obrir 

els nostres locals. Però també abracem el 

teletreball com una alternativa que ha de-

mostrat amb escreix que és tan vàlida com el 

treball presencial, solucionant els problemes 

de mobilitat que encara es poden produir i 

permetent una flexibilitat horària que faciliti 

una millor conciliació familiar. Sembla que, 

malauradament,  ha calgut una pandèmia 

per posar en valor aquesta via de treball que, 

esperem també hagi arribat per quedar-se. 

Això si, no de qualsevol manera. El teletreball 

ha d’estar regulat per evitar possibles abusos 

i pèrdua de drets respecte al treball presenci-

al. Treballar des de casa no significa estendre 

la jornada indefinidament sense poder sepa-

rar-la de la vida familiar. A més,  Les empre-

ses han de dotar d’elements com la formació 

o l’adequació dels equips emprats per a que la 

transició al teletreball no suposi un pas enre-

re i si una alternativa a tenir en compte.

Així, CCOO mira el futur amb els mateixos 

ulls amb els que va mirar el passat, aquells 

que van fer al nostre sindicat reinventar-se 

una vegada i una altra per anar en conso-

nància amb els canvis que es produeixen a 

la nostra societat, en els bons moments però 

també en els dolents. Perquè de tots ells 

s'aprèn. Perquè tots ells ens fan créixer. En 

l'antiga normalitat, en la nova normalitat i en 

la que estigui per arribar:  allà hi serà CCOO.

L'

RAÜL 
GONZÁLEZ

Responsable de Comunicació 
de CCOO al Vallès Oriental, 

Maresme i Osona

El sentit de la vida és un intent 

d'ordenar un món estúpidament

absurd, perquè canalitzem les 

nostres energies i siguem, 

d'alguna manera, productius

avent decidit no escriure sobre 

res transcendental ni amb una 

mínima importància, quan aclo-

fo el cul a la meva butaqueta per 

tal d'escriure-us això, sento que 

la meva natja esquerra pressiona un tou 

que hi jeia, amb prou contacte com perquè 

una llàntia marroneta fos lluïda pels meus 

bòxers ratllats, suats per una caldufa que ni 

el ventilador, ni els xiscles vespertins de les 

orenetes, poden consolar. Els meus entra-

nyables gatets m'han recordat així la meva 

obligació maquinal, d'esma, d'acomplir la 

rutina setmanal de netejar-los el calaix de 

les caquetes i els pipís.

El més sorprenent és que aquesta cire-

reta del pastís, tan innocent i espontània, 

culmina una altra setmaneta tediosa, de 

merda, però a la vegada m'arrenca una ri-

allada absurda i una reconciliació amb els 

meus gatets tan savis en forma de manyacs. 

M'han trencat l'avorriment. Perquè en 

aquests moments de total incertesa, d'un 

món que s'acaba amb vies d'aigua que van 

enfonsant la viabilitat de moltes persones, 

amb aquest tufet de corrupció i degradació 

sistèmiques, i sobretot, d'intensa tempta-

ció al lliurament total al semenfotisme i a la 

H

AVORRIMENT

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

suada monumental davant la televisió, és 

d'agrair que els gats se't caguin a la butaca 

grisa que suportes cada dia.

Potser cal rebel·lar-se davant l'impera-

tiu que les coses han de tenir sentit, tant 

si ho diu la religió, com si t'ho diuen els 

científics. El sentit de la vida és, de fet, un 

intent d'ordenar un món estúpidament 

absurd, per tal que canalitzem les nostres 

energies, aprofitem el temps i siguem, 

d'alguna manera, productius. Quan no te-

nim res per ordenar, o ens hi sentim des-

bordats, entenc que apareix l'avorriment, 

el tedi llefiscós, aquest lleu eau de fàstic 

a no sé què que sura a l'ambient. Hem de 

ser conscients que no ens han educat per 

viure activament l'avorriment, com una 

experiència vital fonamental, de la qual 

cal treure'n també profit, com per exemple 

aquesta banal columneta.

Ja està. Vaig a netejar-me.

Promou:
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Anar a mercat avui a #Mollet era poc més 
que fer una gimcana. La majoria de para-
distes del tèxtil no munten en protesta per 
la nova ubicació. I vist avui, amb tota la raó. 
#cosesquenoméspassenaMollet

Mireia Bonache @Mireia_Bonache Oriol López Mayolas @oriolmollet

Feliç perquè podran tornar a casa a 
estones amb els seus fills i familiars. 
La condemna segueix però tindran 
més somriures [sobre el tercer grau als 
presos polítics].
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nguany es compleixen 10 anys de la inauguració de l’Hospital de Mollet. Fem balanç. El 
18 de juliol de 2010, el president Montilla inaugurava el nou Hospital de Mollet. Un gran 
triomf de la ciutadania empoderada, capitanejada per les entitats que van treballar 
valentament braç a braç durant molt de temps per a assolir-lo: ADUSMIC, la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, el moviment veïnal, així com sindicats de classe i 
partits polítics de l'esquerra molletana.

Cal recordar que els anys previs a la decisió que es construís un nou hospital, la Generalitat i 
l’Ajuntament de Mollet anunciaven que es podria remodelar l'antic hospital privat propietat de la 
Societat de Socors Mutus. Va ser la mobilització de la ciutadania molletana la que va forçar a rebutjar 
aquesta idea, més barata i insuficient, per l'altra que es va acabar materialitzant amb aquest mag-
nífic edifici de què avui gaudim. Malgrat que ja en el seu moment vam dir que naixia amb personal 
i recursos insuficients, i més quan han anat incorporant-se poblacions que no estaven previstes 
que han fet que se'ns quedi petit. 

Una vegada assolit el primer objectiu del nou hospital, el segon era aconseguir que l'hospital fora 
100% públic. És a dir, si la Generalitat l'ha pagat amb més de 60 milions d'euros, el més lògic hauria 
estat que ho gestionés el CatSalut, amb participació democràtica. Però això no va ser possible, 
malgrat es va intentar fer un Consorci de majoria pública, el qual va ser rebutjat des de la Conselleria 
de Salut amb la gestió nefasta de Marina Geli, qui el va lliurar a l'actual Fundació Sanitària de Mollet 
(privada), un instrument de la Societat de Socors Mutus.

Després de deu anys, el balanç és agredolç. D'una banda gaudim d'un servei millor del que dis-
posàvem, tenim uns professionals fantàstics i un lloc privilegiat davant del Parc dels Pinetons. S'ha 
millorat la coordinació amb la primària (encara insuficient) i també l'atenció a la ciutadania. De la 
gestió privada podem dir que no és la que ens agradaria.

En quant a mancances, cal dir que es tracta d’un hospital bàsic que depèn d'uns altres de major 
nivell de referència, com és l'Hospital de Granollers i la Vall d’Hebron. Des de la Plataforma conti-
nuarem lluitant perquè al nostre hospital se’l doti dels mitjans necessaris per donar un servei de 
més nivell, ja que l'increment de població i pacients s'ha disparat fins als 170.000 habitants, molt 
per sobre del que es preveia.

S'ha intentat diverses vegades barrejar l’atenció pública amb la privada. Sempre hem combatut 
el desig de privatitzar instal·lacions públiques i de moment no ho hem permès, però cal estar molt 
atents perquè no deixen d’intentar-ho, sobretot tenint en compte que tenen a part de l’Ajuntament, 
entre ells l’alcalde, en aquestes posicions. 

Finalment, volem ressaltar que l'hospital per si sol no és suficient, necessitem un canvi de mo-
del de menys hospital-centrisme, i més centrat en la prevenció, la vida saludable, combatent les 
desigualtats socials i els determinants de salut. Això és, un model primarista, amb l'ampliació de 
personal i recursos, amb la construcció d'un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) i sobre-
tot acabar amb les llargues llistes d'espera. Tot això amb la participació de la comunitat sanitària: 
gestors públics, personal sanitari, agents socials i ciutadania.

Felicitats a tots i totes per aquests 10 anys d'Hospital de Mollet
La salut és el primer!

Maica Hervas, Milagros Navarro, lluisa goNzález, José Feria, eNric salleNt, 
aNtoNio lópez / En nom de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès / Marea Blanca

mollet del vallès

10è aniversari del nou 
Hospital de Mollet

E

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Putellas ja s'entrenaSergi Mingote puja al cim més alt de Còrsega
La jugadora molletana Alèxia Putellas va 
reprendre dilluns els entrenaments amb el FC Barcelona per enfilar la preparació per a 
la disputa de la Lliga de Campions, a meitats 
d'agost al País Basc.

MOTOR

L'alpinista Sergi Mingote ja ha coronat el seu 11è cim del repte Olympic 
Route. El paretà va coronar fa uns dies el cim del Mont Cinto (2.919 
metres) de l'illa francesa de Còrsega. El paretà segueix la seva travessa 
per Itàlia. Després de 20 etapes ja suma uns 1.382 quilòmetres. "Ja m'he 

menjat un terç de l'Oympic Route", diu el paretà. 

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya inaugura el progra-
ma de curses de 2020 aquest cap 
de setmana. Després d'uns mesos 
d'aturada de tota mena de compe-
ticions de motor, les instal·lacions 
ja estan preparades per acollir 
múltiples esdeveniments espor-
tius del màxim nivell.

Encara que l'activitat a pista 
es va reprendre amb els tests del 
Mundial de Superbike, els propers 
18 i 19 de juliol s'estrena oficial-
ment el calendari esportiu, amb la 
disputa de la Ferrari Challenge.

El traçat mundialista afronta 
un estiu de màxima activitat. A 
l'agost, el Campionat d'Espanya de 
Superbike, les European Le Mans Series i el plat fort serà el Fórmula 
1 Aramco Gran  Premi d'Espanya 
2020, que fins ara ja s'han fet fins 
a dos curses sense incidents. Pel que fa al setembre, el món 
de les dues rodes serà protago-
nista amb el Catalunya WorldSBK 
Round i el Gran Premi Monster 
Energy de Catalunya de MotoGP. A 
més, se celebrarà les 24 Hores de 
Barcelona d'Automobilisme-Tro-
feu Fermí Vélez,  

L'activitat seguirà a l'octubre 
amb la tornada del Festival de la 
Velocitat de Barcelona, el Worl-
dRX i l’International GT Open; 
mentre que al novembre, se ce-
lebraran els Campionats de Cata-
lunya d'Automobilisme i la Racing 
Weekend. 

MOLLET. El juliol passat, Mollet va 
reviure l'esperit dels Jocs Olím-
pics del 1992 amb el Mundial de 
Roller Derbi dels World Roller Ga-
mes Barcelona 2019, que va tenir lloc al Pavelló de la Riera Seca. Tot 
i que mentre a les olimpíades va quedar la instal·lació de tir olím-
pic, amb els WRG tan sols queda el 
bon record i dues pancartes al Pa-velló de la Riera Seca, pendent de 
reformar. D'altres instal·lacions 
s'han vist millorades, excepte 
l'envellit Riera Seca, que ara rebrà una subvenció de la Generalitat a 
través del Pla Únic d'Obres i Ser-
veis (PUOSC) de 250.000 euros 
per a la millora integral i l'adapta-ció per al seu futur ús com a espai 
de convencions i congressos, un 
projecte que tindria un cost que frega el milió d'euros.    

El Mundial a Mollet va situar la 
ciutat al mapa internacional amb 
les victòries dels Estats Units, en 
categoria masculina i femenina, 
i amb Espanya, assolint la plata 
masculina, sent el partit que més 
va omplir el Riera Seca. "Vam de-

mostrar que Mollet està capaci-

tada per tornar a organitzar es-

deveniments internacionals. El 

pavelló es va omplir i vam aco-

llir amb èxit un nou torneig in-

ternacional. Crec que el record 

seria encara més fort, si no fos 

per la Covid-19", admet l'alcalde 
Josep Monràs. 

Per a les tres entitats molletanes 
implicades en esports de rodes i 
patins  –Mollet HC, Club Patinatge 

arxiu

POLIESPORTIU EL PAVELLÓ MOLLETÀ VA SER FA UN ANY SEU DEL MUNDIAL DELS WRG, ARA ES DEBAT LA SEVA REFORMA NECESSÀRIA

Artístic i Radical 360– va ser un 
èxit, tot i que admeten la necessitat de reformular el Pavelló de la Riera 
Seca, que durant aquest any l'Ajun-
tament preveu fer passes endavant 
per iniciar el seu projecte de refor-
ma. "Amb l'Ajuntament ja feia 

temps que parlàvem de fer una 

reforma, però crec amb els WRG 

ens vam adonar que aquesta 

s'havia de fer quan abans mi-

llor", admet el president del Mollet 
HC, Leo Conde, que creu que "amb 

una rentada de cara, podem te-

nir un millor pavelló adaptat". El pavelló es reformarà en di-
verses fases els propers anys amb 
l'objectiu de fer-lo més sostenible, 
accessible, segur i poliesportiu. 
"La idea és que el pavelló pu-

gui acollir més esdeveniments, 

El Riera Seca demana el seu torn

més enllà dels actes esportius", 
assegura l'alcalde Monràs, que ad-
verteix: "S'ha de fer més eficient 

energèticament, trere les barre-

res arquitectòniques i fer sales 

per a ús de la ciutadania".
El Riera Seca acull les jornades 

esportives escolars, activitats 
de futbol sala, campionats d'arts 
marcials, vetlles de boxe i billar, 
a banda de l'activitat del patinat-
ge artístic i de l'houei patins. En 
aquest sentit, Júlia Marco, meda-
llista d'or als WRG en patinatge 
artístic, i membre del CPA Mollet, 
creu que potser els esports de roda haurien de tenir un pavelló 
propi: "estem molt contents que 

el pavelló pugui acollir diver-

sos actes de taekwondo, boxe,... 

però creiem que hi ha un incre-

ROLLER DERBI En acció un dels partits disputats fa un any a la pista del pavelló Riera Seca

El Circuit obre 
el teló amb la 
Ferrari Challenge

ment en la pràctica dels esports 

de patins i Mollet potser podria 

apostar per un pavelló propi per 

a nosaltres".
La molletana adverteix que el 

club de patinatge molletà comp-
ta amb una setantena d'esportis-
tes, amb llista d'espera. "Després 

dels WRG hem rebut més sol·li-

cituds", diu. Tanmateix des del 
Radical 360, que mou diversos 
grups d'entrenament de patinets i 
d'scooter. "Hem incrementat els 

grups i les peticions de patinets. 

Notem un increment notable, 

que la pandèmia ha aturat", diu 
Xavi Martínez, del Radical 360.

El projecte de reforma del Riera 
Seca suma anys de converses, que 
ara l'Ajuntament està decidit a ti-
rar endavant.  jl.rodrígez b.
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HOQUEI   EL TÈCNIC MOLLETÀ ES POSA COM A OBJECTIU MILLORAR EL CINQUÈ LLOC D'ENGUANY I LLUITAR PER L'ASCENS A L'OK LLIGA

abans de la suspensió per la 

Covid-19 vam sumar un punt de 

sis possibles i ens va fer baixar 

fins al cinquè lloc. Una llàstima 

RAÚL CASTILLO El molletà ja encadena quatre temporades a l'Arenys

Raúl Castillo renova per l'Arenys de 
Munt, de l'Ok Plata d'hoquei patins
MOLLET. Raúl Castillo ha renovat 
amb l'Arenys de Munt per diri-
gir una temporada més el sènior 
masculí, que milita a l'OK Plata 
d'hoquei patins. El molletà, que 
des de fa uns anys s'ha establert 
a Parets, intentarà la temporada 
2020-2021 superar el meritori 
5è lloc d'enguany i lluitar per l'as-
cens a la màxima categoria estatal. 

Castillo va agafar les regnes de 
l'equip maresmenc fa dues tem-
porades i mitja, tot i que anterior-
ment feia tasques de segon entre-
nador i preparador físic. "Estic 

molt content i agraeixo moltís-

sim que el club continuï apos-

tant per un entrenador jove", 
admet Castillo, que té 37 anys. El 
vallesà ha donat una altra cara a 
l'equip, que enguany va lluitar per 
l'ascens, però que les dues tem-
porades anteriors havia baixat de 
l'Ok Lliga i no es trobava còmode 
a l'Ok Plata. "Durant tota la tem-

porada hem anat primers o se-

gons, però les últimes jornades 

perquè hem quedat a tan sols 

tres punts del líder, el Mataró", 
explica Castillo, que confiava en 
la lluita per la lliga i l'ascens: "Al 

MOLLET. La Unió FS Mollet s'ha 
reforçat amb un únic fitxatge, el 
tanca Edgar Galiano, de la Llagos-
ta. El tècnic David Sánchez confia 
en el gruix de la plantilla, que ha 
renovat completament excep-
te la baixa d'Óscar Rodríguez a 
l'Alella. "Edgar Galiano juga de 

tanca, però també pot ser ala 

o pivot, és molt polivalent, a 

banda de jove i elèctric", admet 
el tècnic, David Sánchez, que tam-
bé confia en el tanca Ferran Coll, 
que podria pujar del filial masculí 
i farà la pretemporada amb el pri-
mer equip. 

La Unió FS Mollet seguirà la 
pròxima campanya al grup 1 de la 
Primera Catalana, que coincidirà 
amb l'AE Montornès. L'objectiu 
de l'equip és intentar fer l'ascens 
"Serà una lliga molt complica-

da, els més forts són Terrassa 

i Alella, tot i que el Sant Joan 

també és potent", explica el tèc-
nic, que confia a situar-se entre les 
posicions capdavanteres a l'equip 
molletà.  jl.r.b.

FUTBOL SALA

La Unió FS Mollet 

es reforça amb 

Edgar Galiano

Mataró el vam guanyar a la pri-

mera volta, 2 a 0, i ens quedava 

molta segona volta encara per 

disputar". 
Raúl Castillo s'imposa per la 

campanya 2020-2021 "el repte 

de millorar el cinquè lloc d'en-

guany". La lliga començarà a l'oc-
tubre.   jl.rodríguez b.

Tecnificació

Raúl Castillo va celebrar dijous una 

jornada de tecnificació al campus del 

Mollet HC, fent exercicis individuals als 

esportistes del casal d'hoquei patins. 

Castillo va tornar al Pavelló de la Riera 

Seca, on es va formar com a jugador i 

on va debutar a la Segona Divisió es-

panyola amb l'equip molletà i poste-

riorment va formar part del sènior du-

rant 13 temporades. 

DE VISITA AL CAMPUS 
DEL MOLLET HC
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'West side story', al CasalLliurament dels premis Escriu-Mó a La Torreta
El Casal Cultural de Mollet projectarà 

dissabte a les 16.30 h el musical West Side 

Story, dirigit el 1961 per Robert Wise i 

Jerome Robbins. Serà a la sala d'actes de 

l'equipament que l'entitat té a la Rambla.

Divendres a les 19 h es lliuraran els premis del concurs Escriu-Mó als 

guanyadors –Maria Rocaspana, Noemí Ruiz, Laia Feijoó i Naelé Camacho–, 

així com un obsequi per a tots els participants. L’acte tindrà lloc als 

jardins del centre cultural de La Torreta. El certamen va ser organitzat per l’Ajuntament, per Òmnium Cultural i per l’Oficina de Català.

MOLLET.  El Museu Abelló serà el 

principal protagonista del Re-

fresc'Art a Mollet, la programació 

cultural que ha programat l'Ajun-

tament de Mollet per a aquest estiu 

i que va arrencar dijous i clourà al 

setembre. El programa ofereix ac-

tivitats familiars i activitats adre-

çades al públic general en què hi 

haurà espectacles a la terrassa del 

Museu Abelló i d'altres d'itinerants, 

així com visites guiades pel mateix 

Museu. Des del consistori apunten 

que amb aquest programa, fet "per 

gaudir de l’estiu a la ciutat amb 

seguretat", s'ha donat prioritat als 

artistes, companyies i col·lectius 

que estan vinculats a Mollet.

Refresc’Art a Mollet va arrencar 

dijous amb un contacontes famili-

ar a càrrec de Gemma Garcia, una 

visita comentada a la col·lecció mo-

dernista del Museu i el concert del 

músic molletà Pele MacLeod.

Entre les pròximes activitats pro-

gramades hi haurà la companyia La 

Fam amb el seu xou itinerant Motor-

punk, en què sis intrèpids motoris-

tes recorreran la ciutat a ritme de 

punk. Serà diumenge amb sortida a 

les 19 h de la plaça Prat de la Riba. 

D'altra banda, dijous 23, en què es 

commemorarà la diada d'aquest 

Sant Jordi diferent, hi haurà tres 

activitats al Museu: Storytime, a 

càrrec de Kids&Us, a les 18.30 h, 

en què s'explicaran contes en an-

glès; visita comentada a l'exposició 

Fer. L'humor amable a les 19.30 h; 

i la conferència Filosofia amena, del 

Colectivo Ameno i organitzada pel 

CRA'P, a partir de les 21 h.

La programació comptarà amb 

més activitats els dijous i diumen-

ges de juliol. A l'agost es faran ac-

tivitats els dies 15, 16 i 17, en què 

habitualment se celebra la festa 

major, i de cara al setembre s’han 

programat dues activitats pel cap 

de setmana de l’11.

Pel que fa als emplaçaments, més 

enllà de les visites guiades, el Re-

fresc’Art comptarà amb dos tipus 

d'activitats: al carrer amb caràcter 

itinerant per afavorir un públic sen-

se aglomeracions –Motorpunk, de 

la Cia. La Fam; Red Wine Cabaret, 

amb la Sidral Brass Band; Klez 80 

Circus, de la Cia. La Troupe Malabó; 

Resistència Tour, de Pep Callau i Els 

Pepsicolen; i En Quimet i el seu tri-

cicle, de Galiot Teatre– i també d'al-

tres a la terrassa del Museu Abelló, 

en un espai amb aforament limitat i 

a l’aire lliure –concerts de Pele Ma-

cleod i de Koko Joan & The Tonics, i 

POPULAR  EL MUSEU ACOLLIRÀ BONA PART DE LES ACTIVITATS PROGRAMADES PER L'AJUNTAMENT DE MOLLET PELS MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE

Actes itinerants al carrers i al 

Museu, al programa del 'Refresc'Art'

La molletana Núria Guiu, 
a l'anunci d'Estrella Damm

MOLLET. Acte III. Compromís. Estre-

lla Damm 2020. Dissabte es va pu-

blicar l'anunci de l'estiu d'Estrella 

Damm, sota el ja més que recone-

gut lema de Mediterràniament, i 

seguint el cant al compromís amb 

el medi ambient engegat l'estiu del 

2019. El toc baixvallesà el va posar 

la ballarina molletana Núria Guiu, 

qui va fer el càsting des de casa, 

gravant-se en vídeo a si mateixa, 

just en acabar el confinament, i 

va ser seleccionada per la part del 

rodatge que va tenir lloc a Eivissa, 

on "encara no hi havia turisme" 

i era "una localització increïble". 

Guiu explica que normalment és 

"reticent" a la publicitat, però as-

segura que el rodatge "va ser me-

ravellós". 

DANSA  LA BALLARINA APAREIX EN L'ESPERAT ANUNCI DE L'ESTIU DE LA CERVESA CATALANA

NÚRIA GUIU  La molletana a l'anunci d'Estrella Damm

estrella damm

'FILOSOFIA AMENA' I 'CAMÍ OBERT', 
IMPULSATS PEL CRA'P MOLLETÀ
n Dins de la programació del Refresc'art, el CRA'P (Pràctiques de Creació i Recerca 
Artística) organitzarà la conferència Filosofia amena, del Colectivo Amena. Es tracta 
d'una conferència en què es llancen preguntes, es practica l’humor, l’amor, la 
poesia, la màgia i la numerologia. Per al conferenciant és la seva gran oportunitat 
d’escapar, d'alliberar-se, de fer amics, de canviar de vida. D'altra banda, l’artista 
resident del CRA’P Oliver Marcos farà públic aquest divendres (19.30 h) a la seu del 
carrer Anselm Clavé el procés de creació de Camí Obert. La performance parteix 
de les paraules de Walt Withman per al desenvolupament d’una acció dedicada al 
present i gira entorn d'un home que viu tancat a casa i comença a explorar la seva 
relació amb el seu alter-ego, un animal que serà el seu vincle amb la natura.

monòleg Tinder Sorpresa d'Andreu 

Casanova, entre d'altres–.

Per assistir a bona part de les ac-

tivitats cal fer reserva prèvia a mu-

seuabello@molletvalles.cat i la pres-

cripció es farà per ordre d’arribada 

fins a esgotar aforament.

L'Ajuntament també reitera que 

"les activitats programades que-

daran supeditades a l’evolució 

de la situació sanitària per la 

Covid-19 de cada moment" i "po-

drien veure’s afectades segons 

l’evolució de la pandèmia".

Per últim, des del consistori ex-

pliquen que conjuntament amb les 

colles estan planificant altres acti-

vitats complementàries pel progra-

ma alternatiu a la festa major d'en-

guany, entre el 14 i el 18 d’agost.  

dissabte 18

diumenge 19

divendres 17

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

Continuarà el flux de nord 

que ve mantenint les tem-

peratures a ratlla aquests  

dies, amb cel tapat fins al 

migdia i més clarianes a 

la tarda.

Alguns núvols al matí a 

primera hora, que s’esvai-

ran per acabar deixant el 

cel serè, amb temperatu-

res clarament més altes.

Cel serè tot el dia, i tempe-

ratures que pujaran, inici-

ant una remuntada, que es 

prolongarà i ratificarà la 

setmana vinent.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 9 32ºC 21ºC 28ºC - 32 km/h SE

DIVENDRES, 10 31ºC 22ºC 30ºC - 39 km/h SE

DISSABTE, 11 30ºC 19ºC 26ºC - 29 km/h SE

DIUMENGE, 12 29ºC 21ºC 25ºC Inap. 26 km/h SE

DILLUNS, 13 30ºC 22ºC 24ºC 0,4 32 km/h SE

DIMARTS, 14 29ºC 21ºC 27ºC - 31 km/h SE

DIMECRES, 15 29ºC 20ºC 26ºC - 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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SANTA MARIA DE MARTORELLES. El 

repic de campanes d'aquest diven-

dres al migdia (12 h) donarà inici 

a tres dies per gaudir de la festa 

major confinada de Santa Maria 

de Martorelles, que s'ha hagut 

d'adaptar –com arreu– a les me-

sures restrictives de seguretat es-

tablertes a les activitats culturals. 

Gairebé totes les activitats tindran 

lloc al parc de la Torrentera i per 

assistir-hi cal inscriure's a l'Ajun-

tament prèviament. El cartell, amb 

el lema #JoEmQuedoAlPoble, ha 

estat dissenyat per Anna Gràcia, 

veïna del municipi.

La primera activitat participa-

tiva serà a les 16 h, amb un taller 

per decorar taules d'skateboard. A 

les 19 h arribarà el pregó a càrrec 

dels alumnes de 6è de l'escola Les 

Mimoses com un homenatge per 

a tots els infants que han hagut de 

fer els darrers mesos de classes des 

de casa i, en aquest cas, als prego-

ners els servirà també per acomia-

dar-se de la seva escola, de la qual 

no es van poder acomiadar a final 

de curs a causa del coronavirus.

En acabar tindrà lloc la inaugu-

ració de l'exposició d'artistes de 

proximitat al Casal Cultural-Casal 

d'Avis, en què hi han participat 

Lola Corrales i Ricard Mira (escul-

tura), Pere Montsant (fotografia) i 

Josep Marín (pintura). La mostra 

també estarà disponible dissabte i 

diumenge de 19 h a 20 h.

Per cloure el dia, a les 20 h hi 

haurà una gimcana adreçada a in-

fants i joves, a qui se'ls proposarà 

activitats diverses arreu del mu-

nicipi en grups d'entre tres i cinc 

persones. A les 22 h es lliuraran els 

premis de la gimcana i arrencarà 

un concurs de talents en què els 

assistents podran pujar a l'escena-

ri a mostrar les seves particulars 

habilitats.

Dissabte el poble s'aixecarà a les 

8 h amb la despertada sorpresa i a 

les 9 h serà el torn per a l'esport: 

torneig de petanca i ping-pong 

(per jugar a la petanca cal portar 

les boles i per al ping-pong les ra-

quetes). La martorellesenca Laia 

Anglada encapçalarà un taller de 

percussió a les 11 h que acabarà 

en una cercavila fent xaranga per 

Santa Maria.

Després de dinar, a les 16 h, el 

grup de teatre Segle XX represen-

tarà Jumeu i Rumieta, una versió 

alternativa i esbojarrada del clàs-

sic de Shakespeare Romeu i Julieta. 

A les 20 h serà el moment per gau-

dir de la mítica orquestra La Salse-

ta del Poble Sec i a les 23 h hi haurà 

música adreçada al públic juvenil.

El Celler de Can Roda serà el pri-

mer protagonista de diumenge. A 

les 8 h sortirà de la plaça de la Vila 

la passejada per les vinyes i una vi-

sita cultural a les instal·lacions de 

Can Roda. Una campiona del món 

de trial –Neus Múrcia– serà la se-

gona protagonista del dia, com una 

de les participants de l'exhibició 

de trial que acollirà la plaça Joan 

Matons a les 10 h. La companyia 

Festuc farà una actuació infan-

til de titelles a les 17 h, que anirà 

acompanyada d'una xocolatada 

–cal portar el got de casa–. A les 20 

h tornarà el Segle XX amb una al-

tra interpretació teatral, en aquest 

cas amb Històries normals. I la fes-

ta major confinada clourà amb la 

projecció d'havaneres a la pantalla 

de la Torrentera, amb rom cremat 

–cal portar el got de casa–. 

POPULAR  GAIREBÉ TOTES LES ACTIVITATS TINDRAN LLOC AL PARC DE LA TORRENTERA

anna gràcia

CARTELL DE LA FESTA MAJOR

Santa Maria de Martorelles 
celebra la festa major confinada

Nova mascareta higiènica morada

La Colla Morada de Mollet ha presentat a través de les xarxes el nou element 
de marxandatge de l'entitat. Es tracta, com no podia ser d'una altra manera, 
d'una mascareta morada. És una mascareta higiènica reutilitzable per a 
adults i nens que es pot comprar per cinc euros demanant-la directament a 
la Colla o mitjançant els seus canals a xarxes socials.

colla morada

ENTITATS  HAN PRESENTAT EL NOU ELEMENT DEL MARXANDATGE

BAIX VALLÈS. Dijous 23 de juliol se 

celebrarà Sant Jordi. Tres mesos 

després de la Diada –suspesa per 

l'estat d'alarma–, els actius de la 

festa posaran el seu granet de sor-

ra per no perdre l'espurna del dia 

del llibre i la rosa, malgrat que les 

celebracions s'assemblaran poc a 

les habituals.

De fet, hi haurà poques paradetes 

als carrers baixvallesans, una de les 

essències de l'esdeveniment, per 

evitar aglomeracions i contagis. Un 

dels establiments que sí que mun-

tarà estand a la via pública serà 

la Llibreria L'Illa, que posarà una 

paradeta just a la porta de la seva 

botiga. Carles Peña, responsable de 

la llibreria, no es mostra gaire opti-

mista amb aquest Sant Jordi i asse-

gura: "Si venem algun llibre més 

que qualsevol altre 23 de juliol ja 

serà un regal".

Programació a Montornès
Montornès és un dels pobles que 

ja ha confirmat que sí que acolli-

rà les tradicionals parades de ro-

ses i llibres. Serà dijous a la tarda 

(de 16 h a 22 h) a la plaça de Pau 

Picasso complint amb totes les 

mesures de seguretat i distància 

necessàries, però com a mesura 

preventiva no s'hi podran ubicar 

les parades de les entitats soci-

oculturals.

Enguany tampoc es podran fer 

sardanes ni la tradicional marató 

de contes infantils. En comptes 

d'això, la Biblioteca proposa una 

sessió de contes amb humor per a 

persones adultes. Es tracta de l'es-

pectacle El dit a la nafra, a càrrec 

de Jordina Biosca. Tindrà lloc a les 

20 h al Parc dels Castanyers i per 

poder assistir-hi cal reservar loca-

litats a entrades.montornes.cat.

Programació a Sant Fost
D'altra banda, Sant Fost també 

oferirà diverses activitats per Sant 

Jordi. La més destacada serà, a les 

19 h, la inauguració de l’Ateneu 

com a Ateneu Jaume Rifà, en un 

acte que comptarà amb la desco-

berta de la placa, parlaments i un 

petit refrigeri posterior.

A més de l'homenatge a l'histori-

ador i divulgador santfostenc, qui 

va morir el juny del 2019, també 

TRADICIONAL  LA DIADA, POSPOSADA ARA FA TRES MESOS PER L'ESTAT D'ALARMA, ES FARÀ DIJOUS VINENT AMB MENYS ACTIVITATS I AMB MESURES DE SEGURETAT

Sant Jordi estiuenc amb poques 
parades per evitar contagis

aj. montornès

PLAÇA DE PAU PICASSO S'aplegaran dijous diverses parades de llibres i roses

es faran altres activitats a la plaça 

de la Vila, a l'aire lliure. A les 18 h 

serà el torn per a Contes del mar del 

capità Sargantana, a càrrec de la 

companyia Patawa, adreçats a in-

fants; a les 19.45 h hi haurà Contes 

portàtils, basat en contes del Pere 

Calders, interpretat per la com-

panyia Substituïbles i adreçat a 

adults. Paral·lelament, la Bibliote-

ca instal·larà una paradeta on farà 

donació de llibres i també hi haurà 

un estand de venda de llibres per 

part de les llibreries.  
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“FOSTFESTIVA’T”
FESTA D’ESTIU
Sant Fost de Campsentelles

AJUNTAMENT DE
Sant Fost de 

Campsentelles

GRUPS REDUÏTS

SERVEI  PER SETMANES

680 503 854

Q U È  F A R E M ? :

1 H  D E  J O C S  I  T A L L E R S  +  1 H  D E  R E F O R Ç  E S C O L A R

F R A N G E S  H O R À R I E S :

9 H - 1 1 H  O  1 1 H - 1 3 H
A M B  O P C I Ó  A  F E R  D E  9 H  A  1 3 H

I N F O @ A C A D E M I A V I V A S . C O M

G A U D E I X  D E L S  M A T I N S  D ' A G O S T

A  L ' A C A D È M I A !

APROFITEM AQUEST ESTIU! 2H DIÀRIES DE REFORÇ I JOCS DURANT
L'AGOST PER TORNAR PREPARATS A L'ESCOLA!

 L ' A C A D È M I A
L ' E S T I U  A
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La Bòbila serà el centre neuràlgic de la festa

SANT FOST. La programació cultu-

ral d'estiu de Sant Fost, Fostfesti-

va't, alternativa a la festa major i 

adaptada a les mesures de segu-

retat actuals, tindrà com a centre 

neuràlgic de les activitats presen-

cials La Bòbila. L'espai situat a 

l'avinguda Mauri –just davant del 

Pavelló 2– ja va acollir divendres 

de la setmana passada una doble 

sessió de cinema amb els films 

El Parque Mágico i Parásitos. En 

aquest cas, aquest divendres de 23 

h a 1.30 h es portarà a terme una 

sessió d’Auto dj adreçat a joves 

amb la participació de Ràdio Sant 

Fost i dels djs locals Del Salon a la 

Discoteque i dj Nicomola.

No serà l'única sessió de dj del 

programa, sinó que el també sant-

fostenc dj Kuk's en farà una sessió 

itinerant divendres 24 entre les 22 

h i les 2 h.

L'endemà, dissabte 25, La Bòbi-

la tornarà a ser protagonista amb 

dues activitats humorístiques per 

gaudir des del cotxe. A les 20 h, ar-

ribarà la Festa del Mestumàquet, 

adreçada a un públic infantil; i a les 

22.30 h serà el torn de l'automonò-

leg amb Andreu Casanova.

La darrera activitat del Fostfes-

tiva't també serà a La Bòbila. Diu-

menge 26 a les 20 h hi haurà ha-

vaneres amb el grup Pescadors de 

l'Escala i amb sorpreses adreçades 

a la gent gran del poble.

Per assistir a qualsevol de les 

activitats de La Bòbila cal reservar 

les entrades –gratuïtes– a entra-

polis.com, enviant un correu elec-

trònic a activitats@santfost.cat o 

trucant a l’OAC de l’Ajuntament 

(93.579.69.80). 

FESTA D'ESTIU  L'ESPAI DE L'AVINGUDA MAURI ACOLLIRÀ UNA SESSIÓ DE DJS, DOS ESPECTACLES D'HUMOR I HAVANERES AMB EL GRUP PESCADORS DE L'ESCALA

aj. sant fost

CINEMA A LA FRESCA  Durant la projecció d''El Parque Mágico' divendres de la setmana passada

a.c.

ANDREU CASANOVA  Farà un monòleg per gaudir des del cotxe el 25 de juliol
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SANT FOST. La popular pintada de 

guixos, que tradicionalment s'ha 

fet al carrer Sant Isidre i que els 

darrers anys s'ha portat fins al 

parc de la Pau o la plaça de la Vila, 

es transforma enguany un la pin-

tada de la vorera de casa. Es farà 

divendres 24 i els veïns que hi 

vulguin participar s'hi han d'ins-

criure abans de dimecres enviant 

un correu electrònic a activitats@

santfost.cat posant el nom, l’adre-

ça, un telèfon de contacte i l’edat 

de l'infant participant. D'aquesta 

manera, l'Ajuntament portarà el 

material necessari perquè puguin 

quedar les voreres santfostenques 

ben acolorides.

També per pintar, aquest dis-

sabte es farà un concurs de pintura 

ràpida. La data límit d'inscripció és 

aquest divendres a les 12 h enviant 

un correu electrònic a activitats@

santfost.cat. La tècnica pictòrica 

que hauran de fer servir els parti-

cipants serà lliure, la temàtica es 

De la popular pintada de guixos
a la pintada de la vorera de casa

comunicarà a tots els participants 

el divendres 17 i les obres s’hau-

ran de presentar abans de les 20 h 

del mateix dissabte publicant-les 

a Instagram i utilitzant l’etique-

ta #Fostfestivat. L'autor de l'obra 

guanyadora rebrà un xec d'Abacus 

de 100 euros.

Arts plàstiques a banda, l'Ajun-

arxiu

A LA PLAÇA DE LA VILA  Va tenir lloc la darrera pintada de guixos, que històricament s'havia fet al carrer Sant Isidre

tament també ha organitzat un 

parell d'activitats sorpresa per 

fer matinar i refrescar la canalla 

el cap de setmana vinent. Dissab-

te 25 a partir de les 9.30 h tindrà 

lloc als entorns de Can Corominas, 

del barri Can Calet i de la zona de 

l’Ajuntament. I l'endemà, diumen-

ge 26, la sorpresa matinera pels 

més menuts de la casa arribarà 

fins a Mas Corts, La Conreria  i 

Mas Llombart, també a partir de 

les 9.30 h. Amb la calor estiuenca, 

serà dos matins refrescants per 

posar-se en remull i on no faltaran 

les guerres d'aigua. 

Xarxes socials

Aquesta setmana està en marxa un con-

curs de Tik Tok. El vídeo no ha de supe-

rar els 20 segons, la temàtica és lliure, 

però hi ha d'haver música, coreografia 

i un canvi de roba. La votació dels gua-

nyadors es farà a través dels m’agrada 

que rebin els vídeos i amb la participació 

d’un jurat format per integrants d’enti-

tats juvenils i artístiques del poble.

CONCURS DE TIK TOK 
PEL FOSTFESTIVA'T

FESTA D'ESTIU  LA TRADICIONAL ACTIVITAT ES FARÀ, ADAPTADA A LES MESURES DE SEGURETAT NECESSÀRIES, EL PRÒXIM DIVENDRES 24 DE JULIOL

CARTA AMB GRAN VARIETAT DE PLATS I CARNS A LA BRASA. POSTRES CASOLANS.
MENJAR 

PER 

EMPORTAR

Horari: de 8 a 18 h · Vacances del 3 al 23 d’agost

US DESITGEM UNA BONA FESTA D’ESTIU!
Avinguda Catalunya, 13-15 · Sant Fost de Campsentelles
     670 06 10 33       rest.catalunya
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SERVEI A DOMICILI

Us desitgem 
una bona 

FESTA 
D’ESTIU!

Centro de Jardineria Dalí

PLANTES D’INTERIOR

SANT FOST. Aquest any, l'emer-

gència sanitària provocada per 

la pandèmia de la Covid-19 ha fet 

reinventar la festa major de Sant 

Fost, així com algunes de les acti-

vitats gastronòmiques més emble-

màtiques de la gresca com el clàs-

sic concurs de paelles que es feia a 

Can Corominas, a l'esplanada de 

la zona de ball. En aquest cas, per 

no perdre l'escència d'una  activi-

tat que fa agafar gana, la proposta 

també es reinventa. Per seguir es-

tant present a la festa, el concurs 

es farà en format virtual el pròxim 

dissabte 25 de juliol, des de casa i 

acompanyats de la família o amics, 

si es vol, però sense superar el lí-

mit permès de persones. Un cop 

feta la paella, i abans de no dei-

xar-ne ni una cullerada, s'haurà de 

pujar la foto a Instagram amb l’eti-

queta #santfostpaella2020 abans 

de les 15h. Per participar caldrà 

inscripció prèvia i hi haurà premis 

a la millor presentació.

GASTRONOMIA  AQUEST ESTIU LA FESTA MAJOR APOSTA PER LES PROPOSTES CASOLANES, AMB UN SOPAR DE BARRIS DIVENDRES I UN VERMUT EL DIUMENGE

El tradicional concurs de paelles 
se celebrarà enguany des de casa

Una de les novetats de la gresca 

d'enguany és el sopar de barris.  

Les famílies podran sortir al car-

rer i organitzar l'àpat davant de 

casa seva. Per aquesta activitat, 

que està prevista per divendres 

24 de juliol, també caldrà inscrip-

ció prèvia. La gent s'ha d'inscriure 

a activitats@santfost.cat.

Alternativa

Sant Fost prepara per la nit de diven-

dres una sorpresa ben especial per 

substituir el tradicional castell de focs. 

Per gaudir i participar de la proposta 

anomenada Sant Fost de Llum, arribarà 

a les cases un kit sorpresa amb ben-

gales. A les 22.30 h, els veïns i veïnes 

hauran d'agafar aquestes bengales i 

sortir al balcó o al jardí i esperar a veu-

re què passa. Els organitzadors parlen 

d'una nit màgica.

DIVENDRES 24, UNA 
NIT DE LLUM I AMB 
SORPRESA INCLOSA

arxiu

LA MILLOR PRESENTACIÓ Els cuiners hauran de pujar una foto de la seva paella a Instagram per participar al concurs

Com marca la tradició, diumen-

ge no podia faltar el vermut. La 

proposta, també des de casa, és 

quedar amb els amics o la família 

i preparar un bon vermut per ce-

lebrar el diumenge de festa major. 

Un cop a taula, només caldrà fer 

una foto i penjar-la a Instagram 

amb l’etiqueta #santfostver-

mut2020. Està previst que la mú-

sica per a l'ocasió vagi a càrrec de 

Ràdio Sant Fost. 

“Fostfestiva’t Sant Fost de Campsentelles”
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