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MEDI AMBIENT

Els Agents Rurals 
capturen quatre cabres 
assilvestrades als boscos 
de Santa Maria  6 MORATS I TORRATS, TOSSUDAMENT FESTIUS 20

MEDI AMBIENT 

Els molletans només 
recullen de forma 
selectiva el 38% dels 
residus que generen  4

AGRICULTURA ECOLÒGICA

La cooperativa El rave 
negre de Gallecs busca 
micromecenes per oferir 
esponges vegetals  15

ARQUES LOCALS   LA BAIXADA DE RÀTIOS A LES AULES ANUNCIADA PEL GOVERN PODRIA OBLIGAR A BUSCAR INSTAL·LACIONS ALTERNATIVES EN ALGUN CAS  2 i 3

Mollet prepara el curs pendent de la 
necessitat d'espais fora de les escoles

COMERÇ 

La Pastisseria Viñallonga 
amplia el negoci amb la 
futura obertura d'una 
botiga a Mollet 12

torrats

SERVEIS

L'AJUNTAMENT TREU A CONCURS LA 
NETEJA VIÀRIA I LA RECOLLIDA DE 
RESIDUS PER UN ANY PER 3,8 MILIONS  7

VEREMA 2020

LA MALALTIA DEL MÍLDIU PROVOCA LA 
PÈRDUA DE LA MEITAT DE LA COLLITA DE 
RAÏM A LES VINYES DE LA DO ALELLA   15

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS
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El virus obliga a reduir grups a 
les aules en un inici de curs incert
El delegat del Govern exposa als alcaldes les mesures per garantir la seguretat a l'escola

BAIX VALLÈS. Amb la finalització de 

les vacances estiuenques el terri-

tori es prepara per a la tornada a 

l'escola, un retorn atípic en plena 

situació de pandèmia. El curs lec-

tiu comença de manera presencial 

i amb els centres i els ajuntaments 

pendents de les darreres direc-

trius anunciades aquesta matei-

xa setmana pel Govern. Aquest 

dimecres, Juli Fernández, delegat 

del Govern a Barcelona, i repre-

sentants de Salut i Ensenyament, 

participaven en un Consell d’Al-

caldies del Vallès Oriental extra-

ordinari per informar sobre els 

protocols a seguir per alumnes, 

professionals educatius i famílies 

en la tornada al curs escolar i la 

gestió de casos Covid-19. 

"Les escoles no poden tornar 

a tancar, són essencials per al 

nostre progrés social i per ga-

rantir l'equitat i la cohesió so-

cial. Hem de garantir que les 

escoles no tanquin, sigui quina 

sigui l'evolució i la situació ac-

tual de la pandèmia", deia la Se-

cretaria General del Departament 

d'Educació, Núria Cuenca. Sota 

aquesta premisa de presenciali-

tat, el Govern ha afegit mesures a 

les ja dictades al juliol. 

Així doncs, del protocol sanitari 

per a les escoles destaquen mesu-

res com: les entrades i sortides es-

glaonades; la reducció de ràtios a 

un màxim de 20 alumnes per aula 

a primària; la mascareta obligatò-

ria a l'ESO – i a infantil i primària 

quan el territori del centre estigui 

en una situació epidemiològica 

alta–; la reducció de les classes a 

55 minuts per poder ventilar les 

ALCALDES I REGIDORS La reunió de dimecres es va allargar per les nombroses intervencions dels assistents

PROTOCOL EN CAS DE DETECCIÓ D'UN 
POSSIBLE CAS DE COVID ALS CENTRES
■ Durant la reunió es va explicar quin serà la manera d'actuar en cas de contagi als 
centres escolars. Segons aquest protocol, a qualsevol alumne o professional que 
presenti algun tipus de símptomes a les escoles se l'aïllarà i s'avisarà a la família 
per fer-li una exploració clínica. Si la valoració indica que els símptomes són 
sospitosos de Covid-19 i cal fer la prova PCR, el protocol s'activarà per avisar 
els gestors de rastrejos. Un cop conegut en 24 h el resultat del test, s'activen 
els protocols d'actuació si surt positiu i es donaran mesures específiques al 
centre. Per fer-ne un seguiment diari, hi haurà l'aplicació Traçacovid-19. Si hi ha 
un positiu, el grup estable de l'escola també s'aïllarà durant 14 dies de manera 
preventiva. Aquestes indicacions també s'activen si algun nen no acut a l'escola 
pels mateixos motius. Les direccions i responsables de cada centre d'aplicar 
aquest protocol rebran una formació telemàtica entre el 7 i el 10 de setembre per 
interioritzar-lo abans d'iniciar el curs. També es preveu obrir progressivament 
una línia de formació telemàtica sobre aquest protocol per a les famílies.

ccvo

Poca transmissió

Des del Govern s'ha volgut donar un 
missatge tranqulitzador en el retorn 
a les aules. Segons les dades expo-
sades, el 70% dels nous contagis vé-
nen de l'activitat social dels adults. 
"Els menors s'infecten poc i són poc 

transmissors del virus, per tant les 

escoles no són un focus de contagi, 

són segures", assegurava la secretària 
general d'Ensenyament, Núria Cuenca, 
qui afegia que "si hi ha algun tipus de 

contagi a les escoles, vindrà de fora, 

de la comunitat adulta del territori de 

cada centre. Si els adults som res-

ponsables i tenim autocontrol, farem 

més viable el curs escolar". Per la seva 
part, Juli Fernàndez, assegurava que 
"estem preparats per iniciar aquest 

nou curs escolar. No ens hem de rela-

xar en els nostres àmbits de confian-

ça, si limitem els contactes, limitarem 

la transmissió. Estem preparats per 

reprendre l'activitat escolar i tornar a 

la feina si prenem les mesures ade-

quades", advertia.

EL GOVERN ASSEGURA 
QUE L'ESCOLA NO ÉS 
UN FOCUS DE CONTAGI

aules; respectar la distància de 

seguretat entre els grups estables 

tant a l'hora del pati com al menja-

dor; i el control de temperatura als 

alumnes a l'accés al centre, que es 

farà amb instruments que, segons 

Cuenca, la Generalitat ja ha adqui-

rit i que es repartiran a les escoles. 

Cuenca especificava que s'han 

establert "plans concrets i per-

sonalitzats per a cada centre 

educatiu. Es faran grups de con-

vivència més reduïts i constant 

rentat de mans", deia. Respecte 

als alumnes més vulnerables da-

vant el virus, la Secretaria General 

d'Ensenyament exposava que "els 

equips de pediatria de l'atenció 

primària municipal valoraran 

conjuntament amb els pares i 

els centres si hi ha algun alum-

ne amb necessitats especials 

respecte als protocols vigents 

per a totes les persones que 

acudeixin al centre educatiu 

i personalitzar les actuacions 

per a cada cas específic".

Pel que fa a secundària, a par-

tir dels 12 anys, tots els alumnes 

hauran de portar la mascareta 

dins de classe malgrat estar amb 

un grup estable per tallar les pos-

sibles transmissions dins un grup 

d'edat, que "es comporta social-

ment de manera molt semblant 

als adults", apuntava Cuenca, qui 

concloïa que "a l'escola també 

aprendran pautes d'autopro-

tecció que podran traslladar 

fora dels centres".   laura ortiz

EN PORTADA
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ALGUNS ALCALDES RECLAMEN MÉS DOCENTS PER GARANTIR LA QUALITAT EDUCATIVA

Els ajuntaments pendents de les 
peticions d'Educació per tenir 
espais alternatius a les escoles 
BAIX VALLÈS. Els ajuntaments del 
territori encaren el retorn a les 
aules pendents de les peticions 
que el Departament d'Educació 
els pugui fer per garantir una cer-
ta normalitat a l'inici de curs. Tot 
i que al juliol no es preveia que les 
escoles necessitessin espais fora 
de les seves instal·lacions –ja que 
es mantenien els grups– la reduc-
ció de ràtios a 20 alumnes podria 
obligar a crear més grups classe 
(sobretot en aquells centres amb 
ràtios més altes) i, per tant, a ocu-
par més espai. En aquest sentit, 
l'alcalde de Parets, Jordi Seguer, 
confirma que "estem pendents 

de les necessitats que ens de-

manin des d'Educació i dispo-

sats a col·laborar", apunta. 
En el cas de Mollet, el regidor 

d'Educació, Raúl Broto, assegura 
que, tot i les dificultats de cedir 
lloc a equipaments municipals 
"estem disposats a col·laborar i 

a buscar espais el més propers 

que sigui possible als centres 

que així ho requereixin", diu. 
Amb tot, Broto reclama al Depar-
tament que avanci en la valoració 
d'aquesta necessitat. "Al juliol 

ja vam demanar que hi hagués 

un pla B i ara estem a menys de 

tres setmanes de començar el 

curs", lamenta el regidor, qui in-
dica que Educació "encara no ens 

ha fet cap petició". 
En aquest sentit, el director 

dels Serveis Territorials d'Educa-
ció del Vallès Oriental i Maresme, 
Pere Masó, ha confirmat al diari  
Som que el Departament està, ara 
per ara, valorant-ne la necessitat. 
"Inicialment, no preveiem que 

Actuacions en mobilitat 
per garantir la seguretat
Els ajuntaments estan treballant 
també en planificar actuacions per 
garantir la mobilitat segura en els 
horaris d'entrada i sortida a les es-
coles. Des d'Educació, se'ls han de-
manat actuacions per evitar aglo-
meracions i, en aquest sentit, s'està 
treballant amb les direccions dels 
centres per coordinar-les. "Farem 

actuacions a la via pública com 

per exemple pintar carrers per 

organitzar les files dels alum-

nes i plantegem alguns talls de 

carrers en hores determinades", 
apunta el regidor d'Educació de 
Mollet, Raúl Broto. També està 
previst reforçar la presència de po-
licia i Protecció Civil per controlar 
que es mantinguin les distàncies 
de seguretat, una mesura que tam-
bé s'implementarà a Montornès. 
"No arribarem a totes les esco-

les i a totes les hores amb agents 

per això també apel·lem a la res-

ponsabilitat dels pares i mares", 
diu Montero. i

hi hagi grans necessitats, potser 

alguna puntual que intentarem 

solucionar amb els centres al 

llarg de la setmana vinent", diu 
Masó. De fet, la Secretaria Gene-
ral del Departament d'Educació, 
Núria Cuenca, explicava durant 
el Consell d'Alcaldies que al terri-
tori "ja hi ha molts centres amb 

ràtios 20 i, encara que hagin de 

desdoblar algun grup, preferei-

xen reorganitzar espais a les 

mateixes instal·lacions i mante-

nir tota l'activitat en una matei-

xa escola", assegurava. 

Qualitat educativa
Una altra de les demandes que 
van fer alguns alcaldes durant el 
Consell va ser el reforç de la do-
tació de mestres i professionals 
a les aules. A més de l'anunci a 
l'estiu de l'increment de plantilla 
amb gairebé 5.500 docents més a 

tot el país, Cuenca apuntava que 
a Catalunya "la plantilla de pri-

mària és generosa i la majoria 

de centres podran reorganitzar 

els professionals per cobrir els 

grups", deia. 
Amb tot, José Antonio Montero, 

alcalde de Montornès, conside-
ra que no és suficient. "Hi haurà 

especialistes d'anglès o músi-

ca, per exemple, que hauran de 

cobrir un grup i no podran fer 

les seves classes. Això posa en 

risc la qualitat educativa i per 

això dubtem que la dotació de 

professionals sigui suficient", 
considera.  

Pel que fa als casos d'alumnes que 
s'hagin d'aïllar i confinar a casa, el 
Departament assegura que disposa 
de les eines per facilitar les eines i 
continguts digitals, una situació, 
però, que durant el confinament no 
va quedar ben resolta.  laura ortiz  

BAIX VALLÈS. L'Àrea Bàsica de 
Salut de Parets és la que els dar-
rers dies ha registrat un major 
augment de casos positius de co-
ronavirus al Baix Vallès, segons 
l'informe que actualitza diària-
ment Salut sobre l'evolució de la 
pandèmia. Amb tot, en la darrera 
setmana s'ha registrat un descens 
del 17,54% del nombre de casos 
respecte de la setmana anterior 
als CAP del territori. Segons da-
des de Salut, aquest dijous eren 
127 els positius de la malaltia a 
la subcomarca, mentre que el di-
jous anterior se n'havien detectat 
154. Tot i així, segons Salut, el risc 
de rebrot es mantia elevat aquest 
dimecres (167) i la taxa de repro-
ducció era del 0,96. 

El descens més notable es dona 
en els dos CAP de Mollet. En con-
cret, a l'Àrea Bàsica de Salut Est 
(Can Pantiquet) comptabilitzaven 
fins aquest dijous 27 positius per 
PCR, 13 menys que set dies enre-
re; i a l'Àrea Bàsica Oest (Plana 

Lledó-Can Borrell) els contagis 
baixen als 17, 23 menys que la 
setmana anterior. També es man-
tenen a la Baixa, l'Àrea Bàsica de 
la Llagosta amb 14 casos, 2 menys 
que fa set dies i l'Àrea Bàsica de 
Montornès-Montmeló amb 41 ca-
sos, un menys que fa una setmana. 
Amb tot, aquest CAP seria el que 
comptaria amb més casos positius 
d'entre totes les Àrees Bàsiques 
de Salut del Baix Vallès durant la 
darrera setmana.

Mentre que a l'Àrea Bàsica Sant 
Fost- Martorelles la xifra de posi-
tius per PCR es mantenia aquest 
dijous en 7, els mateixos casos que 
registrava fa una setmana, l'incre-
ment més notable es donava a 
Parets que  comptabilitzava fins 
aquest dijous 21 casos positius, 
12 més que fa una setmana.

Pel que fa a les hospitalitzaci-
ons, aquests dimecres eren 7 els 
ingressats per Covid a l'Hospital 
de Mollet i 35 a l'Hospital General 
de Granollers. 

DADES DE L'EPIDÈMIA  AMB TOT, EL RISC DE REBROT ES MANTÉ ALT

Tendència a la baixa 
dels casos de Covid 
al Baix Vallès

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

CASOS ÚLTIMS
 7 DIES

VAR. N
CASOS FA 1 
SETMANA

VAR. %

Mollet del Vallès - Est 27 -13 40 -32.5

Mollet del Vallès- Oest 17 -23 40 -57.5

Sant Fost-Martorelles 7 0 7 0.0

Montornès-Montmeló 41 -1 42 -2.4

Parets del Vallès 21 +12 9 133.3

La Llagosta 14 -2 16 -12.5

font: salut

EN PORTADA
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SOCIETAT

Inscripcions a La Peixera i Pintor Mir de MontornèsLa Primitiva deixa premi a Montmeló

El sorteig de la loteria Primitiva del passat dissabte 

va deixar un premi de 351.162,87 euros a Montmeló.

En el sorteig del 22 d'agost van haver quatre butlletes 

premiades de Primera Categoria, una de les quals, 

validada a l'administració situada a la Plaça Gran, 2-3.

L'Ajuntament de Montornès ha establert un sistema de cita prèvia per formalitzar les 

inscripcions als centres infantils. Per inscriure’s a La Peixera cal trucar al 93 568 65 36 

del 14 al 18 de setembre per demanar dia i hora per formalitzar les sol·licituds. El termini 

d’inscripció començarà el 22 de setembre i acabarà el 29 del mateix mes.. A Pintor Mir, 

s'haurà d’enviar un correu a pintormir@montornes.cat del 7 al 10 de setembre.

BAIX VALLÈS. El 40% dels residus que es van generar 

als municipis baixvallesans l'any passat es van reco-

llir de manera selectiva, segons les dades de l'Agèn-

cia de Residus de Catalunya. Tot i que la majoria de 

poblacions van registrar un lleuger augment del reci-

clatge respecte a l'any anterior –excepte en el cas de 

Parets en què la part de selectiva va recular tímida-

ment– la major part continuen amb percentatges que 

no superen el 50% de recollida selectiva dels residus 

municipals. De fet, la fracció de resta o rebuig –on van 

a parar les escombraries no destriades– continua sent 

la més gran a tots els municipis excepte a Martorelles i 

Santa Maria de Martorelles, on hi ha implantat el siste-

ma de recollida porta a porta. A la resta de poblacions, 

la fracció de rebuig supera el 50%, amb la Llagosta i 

Sant Fost encapçalant el rànquing dels pobles que 

menys reciclen, amb un 72,36% i un 68,21% del total 

de les escombraries sense seleccionar.

La recollida selectiva ha anat incrementant-se en 

els últims anys, tot i que a un ritme més lent del que 

voldrien les administracions. Respecte a fa cinc anys, la 

selecció de residus al Baix Vallès s'ha incrementat en 

4 punts, ja que el 2014 el percentatge se situava en el 

36%. En general, l'augment s'ha registrat en la majoria 

de fraccions de residus domèstics –vidre, paper i cartró 

i envasos lleugers– tot i que hi ha alguns casos en què 

les tones de matèria orgànica seleccionada s'han reduït 

respecte a fa cinc anys (vegeu quadre).

La quantitat de residus municipals generats el 2019 

a l’àmbit del Consorci de Residus del Vallès Oriental va 

ser de 194.170,82 tones, un 1% menys que l’any ante-

rior. La generació de residus domèstics per càpita tam-

bé ha baixat un 2,25% i s’ha situat en 1,30 kg/habitant/

dia, per sota de la mitjana de Catalunya del darrer any 

que va ser d’1,44 kg per habitant i dia.   laura ortiz  

MEDI AMBIENT  LA FRACCIÓ DE REBUIG CONTINUA SENT LA MÉS GRAN A TOTS ELS MUNICIPIS EXCEPTE A AQUELLS QUE FAN EL SISTEMA PORTA A PORTA

Els baixvallesans van fer recollida selectiva 
del 40% dels residus que van generar el 2019
RECOLLIDA

DE RESIDUS AL 
BAIX VALLÈS

2019

MOLLET

Selectiva

Rebuig PARETS LA LLAGOSTAMONTORNÈS MONTMELÓ SANT FOST MARTORELLES SANTA MARIA

46,62%

53,38%

38,42%

61,58%

33,32%

66,68%

41,67%

58,33%

31,79%

68,21%

27,64%

72,36%

81,85

15,50%18,15%

84,50%

Any VidreOrgànica Envasos 
lleugers

Paper i 
cartró

Mollet

Parets

Montornès

La Llagosta

Montmeló

Sant Fost

Martorelles

Santa Maria
*Totes les quantitats 

són en tones

2019 2.242 * 1.367 820 920

2014 2.279 1.102 641 734

2019 739 362 250 257

2014 708 237 222 190

2019 817 406 250 264

2014 919 213 226 172

2019 354 192 132 183

2014 379 102 98 123

2019 439 246 143 155

2014 378 116 114 99

2019 271 173 136 148

2014 289 55 103 74

2019 640 177 134 244

2014 647 134 111 223

2014 99 23 26 37

2014 61 16 24 21

RECOLLIDA
SELECTIVA DE 

LES PRINCIPALS 
FRACCIONS

2014-19

FONT: AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

436
SÓN ELS QUILOS 
DE RESIDUS QUE  
genera cada 
baixvallesà a l'any 
segons les dades 
de l'Agència 
de Residus de 
Catalunya. Al 
dia, la mitjana 
d'escombraries 
que produeix un 
veí del Baix Vallès 
és d'1,19 quilos. 
El municipi 
que genera 
més residus 
per habitant és 
Sant Fost amb 
576 quilos per 
habitant anuals
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Martorelles aposta 

per la participació 

ciutadana creant 

dos consells més

MARTORELLES. La sessió ordinària 

del ple municipal del passat 20 

de juliol a Martorelles va aprovar 

per unanimitat els reglaments de 

quatre consells de participació i la 

creació de dos d’aquests. 

El plenari va servir per aprovar 

el Consell Jove i de Gent Gran de 

Martorelles, així com el seu regla-

ment de funcionament. A banda de 

donar llum verda a dos nous con-

sells, el d'Esports i el de Salut. Tots 

quatre van quedar aprovats per 

unanimitat i el govern va rebre la 

felicitació de l'oposició per haver 

implantat aquestes iniciatives pel 

foment de la participació. “Tenim 

entitats esportives potents al 

poble i aquesta eina ajudarà a 

la relació que tenen entre elles 

i amb l’Ajuntament”, deia la regi-

dora de Participació, Anna Nogue-

res, qui apuntava sobre el de salut 

que serà un consell “més trans-

versal”. 

Aposta de continuïtat
La regidora també va valorar po-

sitivament la funció del Consell 

de Gent gran i del Consell Jove, 

ambdós creats a l’anterior man-

dat: “moltes de les propostes 

de les regidorires de Gent gran 

i Joventut surten d’aquests con-

sells”, explicava Nogueres.  

Precisament, i per tal de mante-

nir activa la participació al muni-

cipi, de cara al dia 1 de setembre 

està prevista la primera trobada 

després del període de vacances 

del Consell de la Gent gran. Aques-

ta se celebrarà de 17.30 h a 18.35 h 

al Celler de Carrencà.   

PARTICIPACIÓ

Els municipis estudien les necessitats 
de salut de l'àmbit del CAP de Sant Fost
SANT FOST/MARTORELLES/SANTA 

MARIA. L’Ajuntament de Sant Fost 

ha posat en marxa el Diagnòstic de 

Salut de Sant Fost, un projecte que 

ha de servir per detectar les neces-

sitats i demandes de la població en 

l’àmbit de salut i al qual també s'hi 

han sumat Martorelles i Santa Ma-

ria de Martorelles.

L'estudi, que va ser proposat a 

la regidoria de Salut des de la di-

recció del Centre d'Atenció Primà-

ria Martorelles-Sant Fost, compta 

amb el suport econòmic de la Di-

putació de Barcelona i té com a 

objectiu conèixer de primera mà 

quines són les demandes de salut 

de la població i, per tant, "poder 

impulsar unes polítiques més 

ajustades a les necessitats reals 

de la ciutadania", expliquen fonts 

municipals.

A finals de juny es va celebrar la 

primera reunió del grup motor per 

acordar com dur a terme tot el tre-

ball de recerca epidemiològica, de-

mogràfica i de dades d'interès per a 

SANITAT   SANT FOST HA POSAT EN MARXA EL DIAGNÒSTIC DE SALUT, AL QUAL S'HAN SUMAT MARTORELLES I SANTA MARIA

la realització de l'estudi, que s’està 

desenvolupant des de fa unes set-

manes i que té com a marc d'actua-

ció els tres municipis que depenen 

del CAP santfostenc. La següent 

trobada ja servirà per valorar i in-

terpretar els resultats obtinguts.

Tot plegat, es complementarà 

SANT FOST. L'Associació Ecologista 

La Xopera de Sant Fost ha denun-

ciat els incidents de males olors i 

el vessament d'aigües fecals de 

l'alberg la Conreria. Segons l'en-

titat, es tracta "d'un problema 

mediambiental que ve de lluny" 

ocasionat per l'existència de fos-

ses sèptiques a alguns edificis de 

la Conreria.

Segons l'associació: "L’antic 

Seminari, no té depuradora, ni 

enllaç amb el clavegueram de 

Tiana, tot i trobar-se al seu ter-

me municipal. Situació que es 

va perpetuant en el temps, amb 

vessaments periòdics d’aigües 

fecals".

L'entitat també denuncia que la 

situació "s’agreuja si afegim que 

La Xopera denuncia el vessament 

d'aigües fecals de l'alberg la Conreria

MEDI AMBIENT L'ENTITAT INSTA A TIANA I SANT FOST A 'FER COMPLIR LA LEGISLACIÓ VIGENT' 

amb una consulta a la població a 

través d'un mostreig representa-

tiu. Les dades obtingudes també 

s’analitzaran per arribar al di-

agnòstic final, que es preveu fina-

litzar a finals d’any.

Ens participatiu a Martorelles
Per altra banda, l'Ajuntament de 

Martorelles va aprovar en el darrer 

ple del consistori, celebrat el passat 

mes de juliol, la creació del Consell 

de Salut. Una aposta transversal que 

vol comptar amb la participació de 

diferents agents com el CAP de Sant 

Fost-Martorelles i les farmàcies, en-

tre d'altres. Durant el ple l'alcalde 

de Martorelles, Marc Candela, afir-

mava que el Consell de Salut és "un 

repte i més en la situació actual", 

el qual intentarien convocar "el més 

aviat possible, perquè avui dia el 

necessitem".   

aj. sant fost

AJUNTAMENT DE SANT FOST A finals de juny es va celebrar la primera reunió del grup motor del projecte

les cases al nord de la carretera 

com el Restaurant El Cau o la 

casa de colònies Mas Po-Canya-

dó, entre altres, van a desguas-

sar les seves clavegueres a la 

fossa sèptica de l’alberg La Con-

reria", la qual evacua les seves ai-

gües brutes cap al clavegueram de 

Sant Fost, tot i pertànyer a Tiana. 

Situació que a l'estiu es complica-

ria, amb l'increment d'ocupació 

de l'alberg: "Aquestes càrregues 

fan que les bombes de la fossa 

s’espatllin de tant en tant", ex-

pliquen.

Per tot plegat, insten als ajun-

taments de Sant Fost i de Tiana a 

"fer complir la legislació vigent, 

i obligar a la Fundació Pere Tar-

rés, qui gestiona l'alberg, a què 

adoptin les mesures adients per 

a tractar les seves aigües fecals, 

tal com tenir una depuradora 

pròpia". 

Per altra banda, des del consis-

tori santfostenc indiquen no haver 

rebut cap reclamació formal sobre 

aquesta qüestió. 

arxiu

L'ALBERG  Està situat al terme municipal de Tiana
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Arriba a Sant Fost 
Niueduca, per a famílies 
amb nens de 0 a 3 anys

SANT FOST. Un nou projecte edu-

catiu obre portes a Sant Fost. Es 

tracta de Niueduca, un espai de 

socialització adreçat a infants de 

6 mesos a 3 anys que treballa amb 

grups reduïts.

El projecte es dirigeix tant als 

nadons com a les famílies. "Aju-

dem els pares i mares a que pu-

guin tenir un temps de qualitat, 

a banda d'oferir una educació 

respectuosa i apostar pel movi-

ment lliure dels infants", explica 

la CEO i Directora Pedagògica de 

l'espai educatiu alternatiu, Mar 

Soler.

Entre els serveis que ofe-

reix el centre, hi ha un espai de 

coworking dirigit a les famílies, 

perquè puguin treballar a prop 

dels seus fills i filles; així com di-

verses activitats adreçades als 

pares i mares per fomentar la co-

municació amb els seus nadons o 

per cuidar-se físicament i emocio-

nalment: "Les mares que s'estan 

apuntant busquen un espai de 

criança respectuosa on també 

poden cuidar-se i seguir amb el 

seu negoci", explica la responsa-

ble d'aquesta iniciativa educativa.

Soler  va posar en marxa l'em-

presa fa 5 anys i ja compta amb una 

desena de treballadors, entre ells 

una persona de Sant Fost. El centre 

oferirà els seus serveis els matins,  

des de les aules d'Assaig, l'escola 

de dansa i arts escèniques.

Inscripcions obertes
Niueduca començarà el nou curs 

dimarts de la setmana que ve amb 

un grup reduït de famílies, però 

encara compta amb places dispo-

nibles. 

Les famílies que vulguin formar 

part d'aquest nou projecte educa-

tiu, poden trobar més informació 

i el contacte a la seva pàgina web 

(www.niueduca.com).   A.mir

EDUCACIÓ  EL NOU PROJECTE EDUCATIU OBRE PORTES DIMARTS

Mollet licita el servei de neteja 
viària i recollida de residus
MOLLET. L’Ajuntament ha licitat 

el servei de neteja viària i reco-

llida de residus. Aquest inclou la 

recollida i transport de residus 

municipals, la neteja viària i la 

neteja de grafits per un import de 

3.799.529,35 euros, IVA inclòs.

Tot i que l'actual contracte fina-

litza al mes de novembre, hi havia 

la possibilitat que l'empresa que 

està gestionant el servei, Urbaser,  

pogués demanar una pròrroga 

d'un any o un any i mig, la qual no 

farà efectiva. Per aquest motiu, 

l'àrea de Governança, Economia 

i Serveis Territorials de l'Ajunta-

ment de Mollet ha iniciat el procés 

per fer un nou contracte.

Segons s'inclou en l'anunci de li-

citació, la  durada del contracte es 

fixa en un 1 any, comptats a partir 

de la seva formalització i el con-

tracte es podrà prorrogar per sis  

mesos més. L'oferta es va publicar 

el passat 17 d'agost i el termini 

perquè les empreses puguin pre-

sentar els seus projectes finalitza 

el dia 7 de setembre, a les 12 h. 

Per altra banda, l'Ajuntament 

URBANISME L'AJUNTAMENT TAMBÉ TREU A LICITACIÓ LA MILLORA DEL CARRER SERTÜRNER

Un arbre de grans dimensions va caure aquest dilluns al matí al Passatge Sant 

Jacint de Sant Fost. Tot i que no es van haver de lamentar ferits, l'arbre va trencar 

part d'un vehicle que estava estacionat al carrer. El succés va provocar que quedés 

tallada la via, la qual es va obrir de nou dimecres. Foto: protecció civil

Cau un arbre al Passatge Sant Jacint

de Mollet també ha tret a licitació 

el contracte d'obres per millorar  

les voreres del carrer Sertürner 

en l'accés al polígon d'activitat 

econòmica de Can Magarola.

Amb un pressupost de 

62.066,46  euros,  IVA inclòs, el 

projecte preveu que el termini 

d'execussió dels treballs sigui de 2 

mesos i 15 dies. En aquest cas, el 

termini per presentar ofertes aca-

bava el 20 d'agost. 

El projecte contempla urbanit-

zar les dues voreres als costats del 

carrer sobre les cunetes existents, 

donar continuïtat al carrer bici, 

executar un nou pas de vianants i 

renovar l'enllumenat públic. 

Queixes per les 
saturacions als CAP
de Mollet i Montornès
BAIX VALLÈS. La Plataforma en De-

fensa de la Sanitat Pública del Baix 

Vallès denuncia les saturacions als 

ambulatoris de Mollet, Montor-

nès i la Llagosta, després de rebre 

queixes d'usuaris dels diversos 

centres mèdics."Estan realment 

desbordats", afirma Antonio 

López, portaveu de la plataforma, 

qui afegeix que tenint en compte 

que hi ha professionals de vacan-

ces "hi ha unes cues llarguíssi-

mes i el personal està bastant 

saturat". 

Segons la plataforna, les cues 

són tant presencials com telefòni-

ques. "Com que ara es fa molta 

telemedicina, no donen l'abast i 

arriba un moment que el que fa 

molta gent –qui no aconsegueix 

ser atès o concertar una visita– 

és anar directament a urgènci-

es", explica López.

En el cas del CAP de Montornès, 

a més, cal destacar que també acull 

els ciutadans Montmeló, Vilanova 

del Vallès i Vallromanes, fet que 

amplifica el problema de satura-

ció. El portaveu de la plataforma 

assegura que ja es van queixar 

d'aquesta situació al responsable 

comarcal de CatSalut, però encara 

no s'ha executat cap solució.

Petició a Mollet
Amb aquesta situació, i pel que fa 

a la capital baixvallesana, la Pla-

taforma en Defensa de la Sanitat 

Pública del Baix Vallès demana a 

l'Ajuntament de Mollet que, "com 

a responsable de la ciutadania 

de Mollet", a més de demanar més 

tests PCR, també reclami "més 

mitjans, més personal sanitari 

i més recursos per a l'atenció 

primària. Nosaltres fem una 

defensa a ultrança de l'atenció 

primària, que és la que està en 

primera línia de combat, i l'es-

tan deixant tirada". 

SALUT L'AMBULATORI DE LA LLAGOSTA EN UNA SITUACIÓ SIMILARSUPRAMUNICIPAL

La CGT denuncia 
el "col·lapse" de 
les oficines de la 
Seguretat Social

MOLLET. La Confederació General 

de Treballadors (CGT) alerta del 

"col·lapse" que estarien patint les 

oficines de l'Institut de la Segure-

tat Social (INSS) al Vallès Oriental 

i en especial oficines petites i amb 

molta demanda com la de Mollet. 

Segons el sindicat "l'INSS està a 

l'UVI" i li és "impossible" realit-

zar les tasques que té encomana-

des amb els actuals mitjans dispo-

nibles, tant tècnics com humans. 

"La CGT ja vam dir el passat 10 

de juny que si no es prenien 

mesures urgents d'augment de 

plantilla i d'organització a la 

situació que estàvem vivint, es 

col·lapsaria i així ha sigut", ex-

posaven en un comunicat emès a 

finals de juliol.Segons la delegada 

de la CGT de la província de Bar-

celona, Eva Sánchez, la situació és 

"generalitzada arreu de l'Estat, 

però les oficines més petites són 

les més perjudicades", ja que 

compten amb menys recursos. 

niueduca

L'ESPAI  Està ubicat a l'escola de dansa i arts escèniques, Assaig

bàsquet sant gervasi

VICTÒRIA  Les noies de Toni Fuentes van superar l'Ateneu per 60 a 47
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      606 14 35 77

Deixa de patir pels deutes, per la teva situació familiar, 
per problemes laborals, o per un assumpte penal.
Et podem donar la millor solució legal! 

Som experts en llei de segona oportunitat, 
dret matrimonial, dret laboral i dret penal.

Truca’ns per concertar una primera visita gratuïta amb nosaltres. 

EL PRIMER PAS L’HAS DE FER TU, ELS SEGÜENTS ELS FAREM JUNTS.

ARA A MOLLET I A GRANOLLERS.
Avda. Antoni Gaudí, 71 · Mollet del Vallès

L'espai cívic del Safareig 
continuarà tancat el setembre

MARTORELLES. El Safareig continu-

arà tancat aquest mes de setem-

bre. Tot i que des de l'Ajuntament 

s'havia plantejat poder reobrir 

l'espai passat l'agost, depenent 

de com evolucionés la pandèmia 

de la Covid, de moment han de-

cidit no fer-ho. Tot i així, el que sí 

preveuen que es posi en funciona-

ment és l'espai de bar que hi ha a 

la planta superior, just a l'entrada 

de l'equipament. El servei l'oferi-

ran les mateixes persones que 

actualment tenen la concessió del 

bar de les piscines, un cop aquest 

tanqui acabada la temporada de 

bany.  El consitori també es reser-

va la possibilitat de cedir aquest 

equipament als centres educatius 

del municipi que requereixin més 

espai aquest nou curs escolar. 

EQUIPAMENTS EL CONSISTORI PODRIA CEDIR L'ESPAI A LES ESCOLES SI HO REQUEREIXEN

arxiu

EL CENTRE Durant l'acte d'inauguració presidida per l'alcalde i el conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani

MARTORELLES. La plataforma que 

ha impulsat l'Ajuntament de Mar-

torelles per tal que els veïns i veï-

nes poguessin comprar les entra-

des dels espectacles que s'han fet 

durant l'estiu al municipi ha tingut 

"molt bona acollida". Així ho ha 

reconegut el regidor de Convivèn-

cia i Seguretat, Roger Parera, qui 

ha destacat que "tant gent jove 

com de totes les edats està fent 

ús de la plataforma". 

Durant aquests mesos de juliol i 

agost, els martorellesencs han uti-

litzat la plataforma per comprar 

les entrades pels  espectacles dels 

Vespres al pati i pel cinema a la 

fresca, amb unes 500 entrades ve-

nudes en total. Però "la prova de 

foc", segons el regidor, serà durant 

la festa major.

Amb tot, Parera confirma que la 

plataforma "ha vingut per que-

dar-se". Des del consistori, que ja 

es plantejaven posar en marxa el 

sistema abans de la Covid, preve-

uen poder fer-la servir per cursos 

i activitats que es facin al municipi 

d'ara en endavant. 

Bona acollida de la 
plataforma de compra 
d'entrades de Martorelles

SERVEIS EL CONSISTORI PREVEU UTILITZAR-LA PER A LA INSCRIPCIÓ DE CURSOS I ACTIVITATS

Sant Fost preveu aprovar 
el pressupost el setembre
SANT FOST. L'Ajuntament haurà 

d'esperar al setembre per apro-

var de forma definitiva el pres-

supost d'enguany. El consistori 

havia aprovat provisionalment els 

comptes durant el ple celebrat el 

passat 6 de juliol i pretenia apro-

var-los definitivament durant el 

ple que es va fer el 31 de juliol, però 

el partit de l'oposició, Indepen-

dents Units per Sant Fost (IUSF) 

va presentar al·legacions en con-

tra. "Bloquejar amb un acte com 

aquest, un pressupost pensat 

per a les persones, hauria de fer 

obrir els ulls a més d'un", va dir 

l'alcalde, Carles Miquel.

Amb tot, l'últim ple abans de va-

cances, va servir per aprovar amb 

els vots a favor de l'equip de go-

vern i en contra de l'oposició, el pla 

econòmic i financer 2020-2021. La 

portaveu d'IUSF, Montserrat San-

martí justificava així el vot del seu 

partit: "El pressupost ha estat 

impugnat i aquest pla financer 

és un nyap, una presa de pèl que 

no es creuen ni vostès".  

GOVERN L'OPOSICIÓ VA PRESENTAR AL·LEGACIONS

Un camió bolca a 
Mas Llombart Nord 

SANT FOST. Un camió va bolcar 

aquest dijous a la tarda, al voltant 

de les 16.30 h, al carrer Mirador 

amb el carrer La Pau, a la urbanit-

zació de Mas Llombart Nord de 

Sant Fost. Des de Protecció Civil in-

formaven que al vehicle li va fallar 

una pota hidràulica mentre tras-

lladava material per a una piscina 

particular i va bolcar. En el succés 

no hi van haver ferits,  però sí que 

es va trencar la tanca de l'habitat-

ge particular, ja que el vehicle hi va 

caure a sobre. També es va haver 

de comprovar el servei de gas, ja 

que l'accident va passar al costat. 

SUCCESSOS EL VEHICLE VA TRENCAR LA TANCA D'UNA CASA

BOLCAT Al camió li va fallar una pota hidràulica mentre traslladava material

protecció civil
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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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Capturen quatre 
cabres assilvestrades 
a Santa Maria 

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
Els Agents Rurals van capturar 

dimarts de la setmana passada 

les 4 cabres assilvestrades que es 

trobaven dins el Parc Serralada 

Litoral, al terme de Santa Maria de 

Martorelles. Els animals van ser 

vistos per primer cop per un veí 

als boscos de Santa Maria el mes 

de febrer. Tot i que en una primera 

instància es desconeixia de quina 

espècie podia tractar-se, els agents 

ja tenien la sospita que podien ser 

cabres de muntanya o Cabirols del 

Montseny.

Després de gairebé sis mesos de 

la seva primera divisió, els agents 

han pogut capturar aquests ani-

mals per mitjans manuals. Un 

cop enxampades, les cabres van 

ser traslladades a un recinte en 

quarantena on se'ls ha fet control 

veterinari per comprovar que no 

tenen cap malaltia.   

FAUNA UN VEÍ HAVIA ALERTAT DELS ANIMALS EL MES DE FEBRER

EN QUARENTENA Les cabres després de ser capturades pels Agents Rurals

agents rurals

200 sancions  
per incomplir 
les mesures de 
prevenció a Mollet

MOLLET. Durant el juliol, la Policia 

Municipal de Mollet va detectar 

200 infraccions relacionades amb 

les mesures de prevenció de la 

Covid-19 a la ciutat. 85 de les san-

cions es van imposar per no portar 

la mascareta, moltes de les quals a 

gent jove. La resta de les sancions a 

persones van ser per consumir be-

gudes alcohòliques a la via pública 

i a locals d’oci i de restauració, per 

incomplir les restriccions horàries 

i d’aforament. Aquestes sanciones-

se sumen a les interposades per 

la Policia Municipal durant l'estat 

d'alarma (730 denúncies), la gran 

majoria per incomplir les mesures 

de confinament. 

Per altra banda, des del passat 3 

d’agost, l’Ajuntament  i la Creu Roja 

porten a terme una campanya con-

junta de sensibilització per evitar 

contagis.  

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) va acollir a finals de juliol l'acte 

de graduació de 1.394 nous agents, 674 dels quals són mossos d'esquadra i 720 

són policies locals. Els nous mossos van iniciar les pràctiques d'un any el passat 

dilluns 3 d'agost a les comissaries. foto: institut seguretat pública

Nova promoció de mossos i policies 

Els Mossos intervenen 1.900 
plantes en l'operatiu contra 
el tràfic de marihuana 
SANT FOST. L'operatiu contra el trà-

fic de marihuana que va portar els 

Mossos d'Esquadra a fer més d'una 

dotzena d'escorcolls el passat dia 4 

d'agost s'ha saldat, fins al moment, 

amb cinc plantacions de marihua-

na desmantellades on hi havia unes 

1.900 plantes, així com 100 quilo-

grams de cabdells de marihuana. 

Tot plegat es tracta d'una organit-

zació criminal que traficava a esca-

la internacional amb marihuana.

Els escorcolls –que van tenir lloc 

a diversos municipis de la comar-

ca com Granollers, les Franque-

ses, Sant Fost de Campsentelles i 

Vallromanes, així com a Premià de 

Mar, Vilassar de Dalt, Argentona, 

Cabrils, Santa Perpètua de la Mogu-

da, Sitges, Abrera i Sant Vicenç de 

Castellet– van proporcionar abun-

dant documentació d’interès per a 

la investigació i, a més de les plan-

tes, es van intervenir gran quantitat 

de diners en diverses divises (fins a 

137.000 euros en efectiu), telèfons 

mòbils i una arma de foc.

Un grup extremadament violent
La investigació es va iniciar el mes 

de juliol de 2019 quan agents de 

la Unitat Central d’Estupefaents 

van detectar un entramat criminal 

d'origen suec establert principal-

ment a Catalunya, vinculat al tràfic 

internacional de substàncies es-

tupefaents, els integrants del qual 

tenien un ampli historial delictiu 

amb episodis violents.

El grup es dedicava principal-

ment al tràfic de drogues a escala 

transnacional i estaria al darrere 

de diversos tirotejos i assassinats, 

tant a Suècia com a altres països del 

nord d'Europa, fet que evidencia el 

seu caràcter extremadament vio-

lent, segons els Mossos.

Els avenços en la investigació van 

establir que els líders d'aquesta es-

tructura criminal s'haurien associ-

at amb altres organitzacions d'ori-

gen britànic i polonès, per operar 

de manera conjunta i coordinada 

per a l'exportació d'importants 

partides de droga amb destinació 

als seus països d'origen. 

Els investigadors van consta-

tar que la branca polonesa tenia 

una infraestructura logística que 

els permetia ocultar substàncies 

estupefaents a l’interior d'escal-

fadors d'aigua a Catalunya i lliu-

rar-les posteriorment en qualsevol 

país europeu. També utilitzaven la 

paqueteria postal com a mètode 

per transportar la droga i distri-

buir-la.Igualment, es van detectar 

fins a dos enviaments més amb el 

mateix modus operandi que es van 

poder intervenir a Polònia i Suècia 

gràcies a la col·laboració i coordi-

nació policials a nivell europeu.

20 persones detingudes
A partir de la informació obtin-

guda els agents van establir que 

l'estructura sueca la lideraven dos 

germans i que s'ocupava de l'adqui-

SUCCESSOS  ES VAN FER ESCORCOLLS A SANT FOST I ALTRES MUNICIPIS VALLESANS

sició i venda de partides de droga a 

nivell local, l'obertura de noves vies 

d'exportació segura de mercaderia 

il·legal a països del nord d'Europa, 

la planificació i execució d'assalts 

violents a altres traficants de subs-

tàncies estupefaents. 

D'altra banda l'organització 

d'origen britànic s'ocupava de la 

producció massiva de marihuana 

mitjançant l'explotació de múlti-

ples plantacions il·lícites de càn-

nabis ubicades principalment al 

Maresme, Vallès Oriental, Baix 

Llobregat i el Bages. Per aquest 

motiu aquesta estructura comp-

tava amb una gran capacitat finan-

cera que li permetia la compra o 

arrendament d'immobles al nos-

tre país on també hi  instal·laven 

aquests cultius.

En total s'han detingut 20 per-

sones, entre ells els dos germans 

líders de la banda d'orígen suec, 

com a presumptes autores dels 

delictes contra la salut pública, 

blanqueig de capitals, pertinença a 

organització criminal, tinença il·lí-

cita d’armes i defraudació de fluid 

elèctric. 

SERVEIS L'ESTUDI TREBALLA UNA EINA PER DETECTAR  REBROTS

La Llagosta i Montornès, 
en un estudi per detectar 
Covid en aigües residuals
MONTORNÈS / LA LLAGOSTA. Els 

departaments de Territori i Sos-

tenibilitat i Salut de la Generalitat 

lideren un estudi que analitzarà 

periòdicament la possible pre-

sència del SARS-CoV-2 a l’entrada 

de 56 depuradores que tracten el 

80% de les aigües residuals de la 

població. Entre elles s’hi inclouen 

l’EDAR de Granollers, de la Llagos-

ta i de Montornès. 

Aquesta iniciativa, que es va 

posar en marxa el juliol, amb una 

inversió inicial d’uns 400.000 

euros, comprèn controls setma-

nals a Granollers i quinzenals a la 

Llagosta i a Montornès. Es tracta 

d’una eina complementària per al 

Departament de Salut en el control 

i seguiment de la pandèmia. L’ob-

jectiu d’aquest projecte és detec-

tar la possible presència de gens 

i observar-ne l’evolució a cada 

planta, atès que s’ha demostrat 

la capacitat de detectar ARN de 

SARS-CoV-2 a les aigües residuals 

entre sis i vint-i-un dies abans que 

es diagnostiquin els primers casos.

Impulsat per l’Agència Catala-

na de l’Aigua, s’ha creat un grup 

de treball que inclou persones 

expertes del món científic. El pro-

jecte compta amb l’experiència i 

el coneixement de l’Institut Català 

de Recerca de l’Aigua (ICRA), que 

coordina el grup de treball; amb 

la participació de dos laboratoris 

especialitzats de la Universitat de 

Barcelona  i d’EURECAT, que alho-

ra participen en la iniciativa pro-

moguda per la Comissió Europea 

“SEWERS4COVID”. 
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Els comerços i serveis de proximitat 

ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

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

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

COBERTURES

Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-

manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 

Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 

de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES

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

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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L'emblemàtica Pastisseria 
Viñallonga obre botiga a Mollet

MOLLET / MONTORNÈS. Una de les 

firmes de pastisseria més reco-

negudes de la comarca, l'emble-

màtica Viñallonga de Montornès 

ampliarà el negoci amb l'obertura 

d'una nova botiga al centre de Mo-

llet. "Aquest és un projecte que 

ja fa un any que vam encetar 

però just quan ens vam decidir 

va arribar el confinament i tot 

s'ha endarrerit", explica la Marga 

Viñallonga. De fet, obrir una botiga 

a Mollet ja era una idea que havien 

tingut els pares dels germans Viña-

llonga, fundadors de la pastisseria, 

per la gran quantitat de clients de 

la capital baixvallesana i de pobla-

COMERÇ  L'ESTABLIMENT ESTARÀ AL CARRER BERENGUER III, DAVANT EL CASAL CULTURAL

UBICACIÓ  L'establiment –imatge 

virtual a l'esquerra– estarà situada al 

número 62-2 del carrer Berenguer III, 

entre el Basolí i la botiga Toscana

viñallonga

cions de l'entorn  però que mai van 

arribar a portar a la pràctica. "Ha 

estat un repte del meu germà i 

jo. Fa uns anys el relleu encara 

no estava clar perquè nosaltres 

érem massa joves però ara hem 

volgut recuperar aquella inicia-

tiva dels pares", diu la Marga.

La previsió dels germans Viña-

llonga és que entre finals de se-

tembre i principis d'octubre es pu-

gui inaugurar el nou establiment, 

que es trobarà situat al carrer Be-

renguer III. En concret, la pastis-

seria s'instal·larà en un local entre 

les firmes de teles Toscana i la de 

puericultura Basolí, la qual ha re-

duït l'espai de la seva actual botiga.

L'establiment de Mollet oferirà 

els mateixos serveis i referènci-

es de què disposa a Montornès. 

També tindrà algunes taules per 

a espai de degustació i la voluntat 

seria poder ampliar aquest espai 

amb una terrassa. 

Dolços i més des del 1974
La Pastisseria Viñallonga va ser 

fundada el 1974 per Jaume Viña-

llonga Mas i més endavant s'hi va 

sumar la seva dona, la Margarita 

Carrera Jué. A les referències de 

pastisseria s'hi va sumar fa més de 

35 anys el servei de càtering. Actu-

alment el negoci està codirigit per 

la segona generació de la família 

Viñallonga Carrera, la Marga i el 

Jaume, qui enguany ha estat re-

conegut per la Generalitat amb el 

Diploma de Mestre Artesà Alimen-

tari.  laura ortiz  

NECROLÒGIQUES

ANIMALS

Mor Núria Trias, 
propietària de la 
Torre Cellers 
de Parets

PARETS. Dissabte va morir Núria 

Trias Llongueres, propietària de la 

masia paretana Torre Cellers. La 

seva implicació en l’àmbit cultu-

ral de Parets la va fer una persona 

reconeguda al municipi. Tant ella 

com el seu pare, Esteve Petit, van 

dedicar-se al llarg de la seva vida a 

restaurar la Torre de Cellers, edifi-

ci d’estructura medieval catalogat 

com a Bé d’Interès Cultural (BIC), la 

restauració del qual va arrencar els 

anys 50 i va cloure el 1993.

Núria Trias va néixer a Barcelona 

l’any 1934 i d’adolescent va cursar 

estudis musicals. El 1964 es va po-

sar al capdavant de l’Escola de Mú-

sica Joan Llongueres (Institut de 

Rítmica i Pedagogia Musical), insti-

tució que va iniciar el seu avi, Joan 

Llongueres, el 1913. Núria Trias va 

compaginar la direcció de l’institut 

amb el suport que va donar al seu 

pare Esteve Petit per dur a terme 

la restauració de la Torre Cellers. 

Per tot plegat, Núria Trias va rebre 

el novembre del 2017 un petit ho-

menatge per part de l'Ajuntament 

de Parets en un acte que es va fer 

coincidir amb la visita guiada a la 

Torre Cellers dins de les Jornades 

Europees del Patrimoni. El consis-

tori de Parets ha expressat el seu 

condol per la mort de Trias. 

j.s.MOLLET DEL VALLÈS
19/08 Jordi Montaña Vila 86 anys

20/08 Carlos Alfonso Escanilla Soto 80 anys

22/08 Rosa Alvez Hervas 92 anys

22/08 Pedro Vega Prieto 95 anys

22/08 Carmen Cortes Horcas 74 anys

24/08 Maria José Nieto Gómez 59 anys

24/08 Francisca Trulls Casasayas 81 anys

24/08 Julio Montalban Grueso 68 anys

PARETS DEL VALLÈS
18/08 Rosa Pera Mas 83 anys

24/08 Juan Hernández Pérez 81 anys

24/08 Nieves Villanueva Arnau 98 anys

LA LLAGOSTA
20/08 Francisco Garcia Albarracín 89 anys

MONTMELÓ
19/08 Francisca Filva Gelabert 86 anys

20/08 Hilaria Núñez González 90 anys

SANTA PERPÈTUA
19/08 Francisco Gavagnach Boatella 82 anys

23/08 Juan Barragan Martínez 80 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

26/07 Safna Berrada (Marruecos)

22/07 Hugo Mozos Martínez (Santa Perpètua)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

amb consentiment dels pares

Naixements

L’Ajuntament de Sant Fost ha de-

tectat nous atacs a alguns gats de 

les colònies del poble. La Regi-

doria de Dret Animal, en estreta 

col·laboració amb la Policia Local, 

recorda que els gats són animals 

protegits per la llei de protecció 

dels animals de la Generalitat. 

Atacs a les colònies 
de gats de Sant Fost
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PARETS.  La Doctora Cristina Madaula, veïna 

de Parets, ha creat una aplicació, Pregnan-

tis, per resoldre els dubtes que puguin sor-

gir a les dones embarassades. "L'objectiu 

és acompanyar-les durant els nou me-

sos d'embaràs i evitar les incerteses".

Madaula, que és llicenciada en Medicina i 

especialista en Obstetrícia i Ginecologia, ex-

plica que ja feia un any que "donava voltes 

a crear alguna cosa, sense saber massa 

bé el què. Se'm va acudir que crear una 

aplicació que ajudés les embarassades 

a resoldre els dubtes que tinguessin po-

dria tenir sortida", assegura.

Des de mitjans de juny ja està en marxa 

l'aplicació i la paretana assegura que les do-

nes embarassades "se l'han de descarre-

gar perquè durant l'embaràs tenen molts 

dubtes i els seus professionals no sempre 

són accessibles. No pots contactar amb 

la teva ginecòloga a les vuit del vespre o 

un cap de setmana. I de tota la informació 

que trobes a internet, no te'n pots refiar 

massa, perquè a vegades et porta més 

dubtes dels que tenies al principi".

Amb tot, Pregnantis no pretén substituir 

els professionals que controlen l'embaràs de 

les usuàries, sinó oferir un suport addicional 

perquè la persona se senti acompanyada 

quan el seu ginecòleg no està present o acces-

sible. "Aquesta app permet tenir una gine-

còloga a un sol clic. Sovint, durant la visita 

que es realitza cada quatre setmanes, els 

dubtes són tants, que no dona temps a 

resoldre’ls. A més, en ocasions, la pròpia 

visita genera altres nous dubtes. Tenir la 

possibilitat de resoldre els dubtes entre 

visita i visita és una de les opcions que ofe-

reix Pregnantis", expliquen.     S.C.

SALUT  ESTÀ DISPONIBLE PER A DISPOSITIUS ANDROID I APPLE

La paretana Cristina Madaula 

crea una app per resoldre 

dubtes durant l'embaràs
c.m.

CRISTINA MADAULA
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PARETS. Dilluns a la nit va caure 

el voladís de quatre edificis del 

carrer Mestre Jordana de Parets. 

Bombers van rebre l'avís de l'inci-

dent a les 23.41 h i hi van despla-

çar dues dotacions.

Concretament, van caure 15 me-

tres lineals del voladís dels habitat-

ges. Afortunadament no hi va haver 

ferits ni tampoc més danys a banda 

de les pròpies estructures que van 

caure. La reparació haurà d'anar a 

càrrec dels veïns, segons els hi van 

comunicar la comunitat de veïns 

als bombers que hi van assistir. Per 

últim, l'Ajuntament de Parets afir-

ma que no va ser un incident pro-

vocat, però no confirma els motius 

de la caiguda del voladís.

Incendi a Danone
D'altra banda, dimecres al matí es 

va produir un incendi a l'interior 

de les instal·lacions de la planta 

de Danone de Parets. Concreta-

ment, el foc es va originar en un 

quadre elèctric de l'empresa. 

A les 11.03 h Bombers van re-

SUCCESSOS  L'INCIDENT VA TENIR LLOC DILLUNS A LA NIT AL CARRER MESTRE JORDANA

Cauen quinze metres de voladís 

a Parets sense causar ferits

DILLUNS A LA NIT  Un dels habitatges afectats del carrer Mestre Jordana

bre l'avís de l'incendi i fins al lloc 

dels fets en van desplaçar quatre 

dotacions per extingir el foc, que 

al voltant de les 12 h ja estava 

controlat.

Des de Bombers apunten que en 

arribar-hi van trobar "poc fum" i 

que no hi va haver cap zona afec-

tada més enllà del quadre elèctric 

on va tenir lloc el foc. A causa de 

l'incendi, es va haver d'evacuar una 

quarantena de treballadors a una 

zona de l'empresa que no hi estava 

afectada i no hi va haver cap ferit.  

La Fiscalia recorre el 
tercer grau de Turull
PARETS. La fiscalia va presentar 

dilluns al Tribunal Suprem un re-

curs contra el tercer grau dels set 

presos que va concedir el Departa-

ment de Justícia i que va avalar la 

jutge de vigilància penitenciària la 

setmana passada, entre els quals 

hi ha el paretà Jordi Turull.

El fiscal indica que "no reconei-

xen el delicte" i exposa que "no 

es pot transmetre a la societat 

que pot quedar impune haver 

convertit la pròpia voluntat en 

llei fora de la legalitat legalment 

establerta, ja que la legalitat és 

una condició necessària per a 

l'existència de la llibertat polí-

tica i aquesta només és possible 

quan la llei precedeix l'acció".

El fiscal considera que "no es 

poden donar per complerts" els 

fins de la reeducació i resocialit-

zació, pel que fa a "fer de l'intern 

una persona amb la intenció i 

la capacitat de viure respectant 

la llei penal". Argumenta que "la 

majoria no reconeixen la comis-

sió delictiva i no assumeixen la 

seva responsabilitat".

La jutge de vigilància penitenci-

ària número 5 de Catalunya va de-

sestimar la setmana passada el re-

curs de la Fiscalia contra el tercer 

grau. Afegia que la suspensió del 

tercer grau s'ha de mantenir fins 

que el Tribunal Suprem resolgui 

de manera definitiva els recursos 

d'apel·lació presentats.

"No trobem elements objec-

tius que ens portin a un pronòs-

tic negatiu de l'ús del permís de 

sortida", indicava en les set reso-

lucions. Deia que els arguments 

de la Fiscalia eren "esbiaixats" i 

que es basava en principis "propis 

d'un sistema decimonònic".

Càrrecs a la direcció de JxCat
D'altra banda, el passat 9 d'agost 

Junts per Catalunya va triar nova 

direcció amb Carles Puigdemont al 

capdavant amb el 99,3% dels vots 

dels afiliats. Una de les quatre vi-

cepresidències del partit l'ocuparà 

Jordi Turull. També formaran part 

de l’executiva nacional la molleta-

na Aurora Madaula i el batlle de les 

Franqueses, Francesc Colomé.  

TRIBUNALS  HO JUSTIFICA DIENT QUE 'NO RECONEIX EL DELICTE'
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LES ESPONGES DE CARBASSA O LUFFA ES RECOMANEN TANT PER A LA HIGIENE PERSONAL COM PER A LA CURA DE LA LLAR

MOLLET. La cooperativa d’horta 

ecològica El Rave Negre, de Ga-

llecs, ha fet un micromecenatge a 

Goteo per poder oferir una nova 

línia de productes basats amb l’es-

ponja de fregall de l'espècie Luffa 

sp. Els objectius del Rave Negre 

són diversos. D'una banda, "di-

El Rave Negre, de Gallecs, fa 
un micromecenatge per oferir 
esponges vegetals i ecològiques

La verema del 2020, marcada per 
l'afectació del míldiu i la Covid
SANTA MARIA DE MARTORELLES. La 

verema d’aquest 2020 es preveu, de 

manera general i a totes les denomi-

nacions d’origen catalanes i també 

a la DO Alella, de quantitat inferior a 

la mitjana a causa dels danys greus 

provocats per la malaltia del míldiu. 

Una situació directament relaciona-

da amb el context de canvi climàtic 

i per la qual el Departament d’Agri-

cultura destinarà un pressupost en-

torn de 13 milions d’euros en ajuts 

per fer front a les conseqüències de 

l’atac d'aquest fong a les vinyes.

Pel que fa a la DO Alella, segons 

l'enòleg del celler de Can Roda de 

Santa Maria de Martorelles, Enric 

Gil: "La campanya d'enguany serà 
molt complicada; el juny va ser 
un mes extremadament humit i 
tenim una merma de raïm molt 
important", explica Gil qui diu que 

"les vinyes de Santa Maria de 
Martorelles i Sant Fost han que-

AGRICULTURA ELS VITICULTORS DE LA DO ALELLA PREVEUEN UN DESCENS D'UN 50% DE LA COLLITA DE RAÏM RESPECTE A L'ANY PASSAT A CAUSA DEL FONG

dat molt afectades".

Des de Can Roda preveuen un 

descens del 50% de la collita res-

pecte al 2019, un any considerat un 

dels més bons dels últims 15 anys 

i en el qual van recollir uns 80.000 

quilos de raïm. A aquesta reducció 

de la collita s'afegeix un descens 

de les vendes provocat per la pan-

dèmia de la Covid: "Hem estat 

ECONOMIA
Suport d'EMFO als autònomsHenkel registra més de 9.000 milions en vendes
Des del passat 31 de juliol, les persones 

treballadores autònomes i les microempreses 

poden sol·licitar els nous ajuts de la 

Generalitat a través de MolletHub. El termini de sol·licituds finalitzarà el 30 de setembre.
L'empresa Henkel, que té diverses naus a Montornès, ha 

registrat unes vendes de 9.485 milions d'euros en el primer 

semestre de 2020, en un període que ha estat afectat per la 

Covid-19. Aquestes xifres suposen una disminució del 6% en 

termes nominals respecte al primer semestre del 2019. 

quatre mesos aturats i no va ser 
fins a mitjans de juny quan vam 
començar a remuntar", explica Gil 

qui recorda que "el nostre client 
és la restauració" i assegura que 

"el sector està tocat. El turisme és 
inexistent a Barcelona, amb qui 
nosaltres treballem molt". Per 

tot plegat, diu que el celler encara 

compta amb "bastant estoc de la 
collita del 2019".

Per altra banda, el celler, com tam-

bé ha passat en la majoria de DO, 

ha avançat un parell de setmanes 

l’inici de la verema d’aquest 2020. 

La setmana passada va començar 

a collir les varietats de xardoner i moscat i no serà fins al setembre 
quan comenci la collita de la pansa 

blanca i els raïms negres. Una cam-

panya que preveuen fer seguint les 

recomanacions de seguretat marca-

des pel Govern pel que fa a la Covid  

i a diferència d'altres temporades, 

arxiu

LA CAMPANYA  La verema s'ha avançat un parell de setmanes a Can Roda

OCUPACIÓ 

Descens de la xifra 
d'aturats al Baix 
Vallès durant el 
mes de juliol
BAIX VALLÈS. El juliol, el Baix Vallès 

va registrar 8.307 persones inscri-

tes a l'Oficina de Treball de la Ge-

neralitat, un nombre d'aturats infe-

rior al del juny, quan la xifra s'havia 

enfilat als 8.743 desocupats. Mollet 

ha estat el municipi que ha reduït 

més el nombre d'aturats de tota la 

comarca, amb 215 persones menys 

a les llistes de l'atur, una dada que 

representa gairebé un quart de la 

reducció de tota la comarca. També 

la resta de municipis baixvallesans 

han vist rebaixat el nombre d'atu-

rats. La Llagosta ha deixat enrere el 

miler de desocupats i n'ha registrat 

969, 71 menys que al juny. Mar-

torelles en tenia 299 (-22); Mont-

meló, 537 (-21); Montornès, 1.243 

(-59); Parets, 986 (-32); Sant Fost, 

450 (-9), i Santa Maria de Martore-

lles, 45 (-7).  

sense comptar amb noves contrac-

tacions: "Ens ho farem nosaltres 
mateixos", ha avançat Gil.  

Prevenció de Riscos

La Generalitat va presentar als repre-

sentants del sector vitivinícola de la 

DO Alella i els ajuntaments del territori 

-entre ells Martorelles, Santa Maria de 

Martorelles, Sant Fost i Montornès-, 

les mesures de protecció contra la Co-

vid-19 incloses en el pla de contenció 

aprovat pel Govern específicament per 

a la verema. A banda de les mesures 

bàsiques (mascareta, distància i hi-

giene de mans i d’espais), el pla reco-

mana que els serveis de Prevenció de 

Riscos Laborals de les empreses facin 

una revisió mèdica a tots els treba-

lladors que s’hi incorporin i que hagin 

tingut residència fora del territori en 

els últims 14 dies. Aquesta revisió in-

clourà si s’escau una prova PCR. 

EL GOVERN PRESENTA 
EL PLA DE MESURES 
COVID A LA DO ALELLA

versificar les fonts d'ingressos 
amb un producte que, contràri-
ament a totes les verdures que 
produïm principalment, no es 
fa malbé en la post collita i pot 
estar mesos emmagatzemat". I 

d'altra banda, "la idea és fer més 
sostenible i més viable econò-
micament el nostre projecte de 
producció i divulgació agroeco-
lògiques", apunten els responsa-

bles de la iniciativa.

Ja fa dos anys que cultiven la 

luffa, un tipus de cucurbitàcia que quan s’asseca es pot utilitzar com a 
esponja o fregall. Amb els recursos 

que aconsegueixin amb la campa-

nya de microfinançament podran 

cobrir les despeses de la seva re-

cerca en el disseny experimental i 

millorar la infraestructura de nete-

ja i assecatge, claus per ampliar la seva comercialització.
Amb aquest producte, que no 

es fa malbé i, per tant, ofereix una 

font d’ingressos més estable que 

les verdures, el Rave Negre estarà 

posant a l’abast de la ciutadania un 

utensili completament biodegra-

dable amb el qual tothom podrà 

contribuir a reduir la proliferació 

de microplàstics al medi.

Les esponges de carbassa o luffa 

es recomanen tant per a la higiene 

personal com per a la cura i mante-

niment de la llar (vaixella, cuines, 

banys i tota mena de superfícies). 

"És un producte totalment bi-
odegradable d’origen vegetal i 
que nosaltres produïm de for-
ma totalment ecològica. Per tant 
ni en el procés de producció ni 
en l’ús genera un impacte en el 
medi ambient", asseguren des de 

la cooperativa. El Rave Negre ha 

engegat la campanya a través del 

projecte Dunia, de microfinança-

ment agroecològic.  

rave negre

LES ESPONGES  La cooperativa fa dos anys que cultiva la luffa
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OPINIÓ

L'inici del curs escolar es preveu combuls i ple d'incerteses. Les diverses 

directrius que des de mitjans d'estiu el Govern de la Generalitat ha anat fent 

públiques han servit perquè els centres planifiquessin el retorn a l'activitat no 

sense crítiques per la manca de suport a les direccions. Però els canvis d'última 

hora i els nous requeriments obliguen a replantejar en alguns casos la previsió 

que havien fet les escoles. La baixada de ràtios o l'obligació de prendre la 

temperatura a l'entrada a l'escola són alguns dels nous elements que trastoquen 

la previsió feta per les direccions, que encara avui no han rebut la formació per 

aplicar el protocol en cas de contagi. Que haurem de conviure durant molts 

mesos amb la pandèmia és un fet reconegut de fa temps i, tot i que s'ha fet molta 

feina de planificació, que les directrius siguin canviants, a poc més de 15 dies per 

al retorn a les aules, no ajuda a que hi hagi un clima de confiança i seguretat.

INCERTESA A L'ESCOLA 

Editorial

iuen que els moments de crisi po-

den treure el millor i el pitjor de 

les persones. I aquesta dita es pot 

aplicar també a les persones jurí-

diques, a les empreses. Al nostre 

territori, al Vallès Oriental, Maresme i Osona, 

CCOO ha pogut veure aquestes dues possi-

bles respostes durant l'estat de força major.

A mitjan març es va obligar al tancament 

de totes aquelles empreses que no fossin 

de primera necessitat. En el nostre àmbit 

d'actuació dos grans sectors empresarials 

van patir el tancament en primer lloc: l’hos-

taleria i restauració i el comerç tèxtil. En 

aquests dos sectors hem pogut veure el pit-

jor i el millor de el món empresarial.

Començarem pel pitjor: el tracte de l'hos-

taleria als fixos discontinus.

 Al Maresme, l'hostaleria suposa el 13% 

del total de persones ocupades. A aquesta 

comarca, l'hostaleria és un sector de tempo-

rada que comença abans de Setmana Santa 

i, de forma més o menys contínua, a la tardor 

tanca. Els contractes indefinits que es donen 

en aquest sector es diuen fixos discontinus. 

Durant el període d'obertura cotitzen els 

seus períodes d'atur que consumeixen du-

rant el tancament dels hotels. Per això un 

gran nombre de persones amb aquest tipus 

de contracte a l'arribar març o abril han con-

sumit les seves prestacions per desocupació. 

En circumstàncies pre-Covid haguessin co-

mençat a treballar i a tornar a cotitzar pels 

seus períodes d'atur posterior. No obstant 

això, aquesta temporada no ha estat així. 

Els hotels que havien cridat al seu personal 

per començar el període de setmana santa 

els fan fora per cessament de temporada i 

aquestes persones se sumen a les que esta-

ven a l'espera de reincorporar-se.

Durant les primeres setmanes de canvis 

legislatius setmanals per part de govern, en 

els quals es van fomentar els ERTOs, aquest 

sector va quedar totalment al marge. Tot i 

que el turisme és un dels motors de país, en 

les reunions entre agents socials i el Govern 

només CCOO va preguntar per ells i va exigir 

mesures per no deixar a totes les persones 

treballadores del sector desemparades. Van 

passar unes setmanes fins que van comen-

çar a donar-se instruccions al respecte. La 

instrucció 7 de la Generalitat indicava a les 

empreses hoteleres que havien d'incloure 

a tota la seva plantilla en els ERTOs amb la 

data prevista d'incorporació. No obstant 

Empreses durant el confinament
això, la patronal va fer cas omís a la directiva 

com s'explica a través de la pàgina web de 

FIHRT (Federació Intercomarcal d'Hosta-

leria, Restauració i Turisme):

La Instrucció de la Generalitat sobre una 

matèria que no té competència actualment 

no pot obligar les empreses a cridar els tre-

balladors fixos discontinus per a posar-los 

en un *ERTO ja que no hi ha activitat i el que 

justifica la crida és l'inici de l'activitat. Si no 

hi ha , per causa justificada, no hi ha anome-

nada. 

Si els crides i els poses en un *ERTO amb 

bonificació de quotes tindràs el problema 

del manteniment de l'ocupació durant 6 

mesos i això no té major solució legal que 

fer la consulta a la Tresoreria General de la 

Seguretat Social i aconseguir que facin una 

excepció amb aquest tema. La norma és ge-

neral per a tots però regula situacions molt 

diferents que no poden ser tractades igual.

Des del departament jurídic de PIMEC 

aconsellen que si no se'ls ha nomenat no 

s'han de cridar sinó que s'han d'avisar que 

per circumstàncies excepcionals no s'inicia 

la temporada i per tant no són anomenats

La indústria hotelera al Maresme (i a tot 

Catalunya) ha mirat només el seu melic, des-

preocupant-se de les persones treballadores 

que fan que el sector funcioni. Les mesures 

de govern de mantenir l'atur durant 90 dies 

han arribat tard i malament. Milers de per-

sones treballadores s'han trobat durant me-

sos sense ingressos. Moltes no podien pagar 

el lloguer o els serveis mínims i van haver 

d'acudir als bancs d'aliments per poder do-

nar de menjar a les seves famílies. Aquest 

sens dubte és un clar exemple de mala pràc-

tica.

Per contra, i com a exemple de n¡bones 

pràctiques hi ha el cas de l'empresa Value Re-

tail, propietària de centre comercial La Roca 

Village. Lloga els locals a les marques espe-

cífiques que ofereixen els seus productes 

outlet al centre comercial. A l'arribar l'ordre 

de tancament de tots els centres comercials, 

totes les botigues de la mateixa van tancar.

Value Retail va decidir no cobrar l'import 

de lloguer ni de subministraments (aigua, 

llum ...) a les empreses comercials que ex-

ploten els locals de manera que aquestes 

no tinguessin costos durant el període en 

què tampoc tenien ingressos. Això és un clar 

exemple de bones pràctiques, que ha seguit 

durant el període de desconfinament en què 

l'import de lloguer és inferior al pactat en el 

seu moment.

Des de CCOO Serveis VORMAROS, instem 

les empreses a mirar més enllà del benefici 

immediat i a preocupar-se per la font real 

dels seus ingressos: les persones treballa-

dores.

D

ANA

MORENO
Secretària General del Sindicat 

Intercomarcal de Serveis de 

CCOO al Vallès Oriental
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a aparèixer, més o menys, cap a 

finals de març, en el punt àlgid 

de la pandèmia. El vaig veure de 

seguida, com un far enlluernador, 

doncs el balcó del davant era la panoràmica 

que acompanyava el meu confinament. Un 

llençol blanc pintat per mans infantils: “tot 

anirà bé”, hi deia, i un arc de Sant Martí acaba-

va de configurar la proclama optimista.

I allà es va quedar. Setmanes d’enclaustra-

ment i milers de morts no van fer minvar la 

confiança d’aquella família. Seguien instal-

lats en el “tot anirà bé”. Un, dos, tres, quatre 

mesos.... i la pancarta allà, inamovible, just 

davant dels ulls. Ni tan sols la perspectiva del 

desastre econòmic futur o la possibilitat de 

viure permanentment amb un morrió els va 

fer desistir.

Ahir, mentre em fumava el pitillo de després 

de dinar i avaluava la conveniència d’emigrar 

a un país del nord on la gent és més culta, rica, 

lliure, desvetllada i feliç, i abandonar d’una 

vegada aquesta meva covarda, vella, tan sal-

vatge terra, vaig presenciar el miracle: El pare 

de família, un home que inventariaria entre 

els trenta-cinc i els quaranta-cinc anys mal 

portats, va despenjar el drap, estendard de 

l’esperança del clan. Primer vaig pensar que 

seria substituït per un de nou (després de sis 

mesos el drap començava a presentar un as-

pecte poc encoratjador), ja que la tossuderia 

V

ULLS QUE NO VEUEN, 

EL COR NO SE'N DOL

Escriptor

SERGI PONS
Pilotada 

endavant

dels veïns, la seva confiança en el futur, sem-

blava ja indestructible, a prova de tota lògica.

Però no, perquè avui mentre em fumava 

la cigarreta d’abans de dinar i m’interroga-

va sobre la influència de Plató en la filosofia 

medieval i la necessitat de comprar-me un 

paraigua nou, he vist que la barana dels ve-

ïns seguia neta. Ni rastre del “tot anirà bé” 

que m’havia acompanyat, omnipresent, els 

darrers mesos.

Em pregunto què deu haver passat. Deci-

sió unilateral o conjunta? En quin moment 

van abandonar l’optimisme? Què els hi de-

uen haver explicat als nens? On ha anat a pa-

rar el llençol? Tantes preguntes i tan poques 

respostes...

Demà, quan em fumi el cigarret de torn, 

tornaré a especular sobre els misteris de 

l’existència mentre observo el balcó dels ve-

ïns, immers en el noble art d’imaginar-me 

realitats paral·leles i intentaré que el fanta-

sieig em porti lluny, molt lluny, més enllà del 

pedregar on estem tots ficats, una evasió en 

tota regla que m’allunyi en cos i ànima de 

tanta grisor.

I qui sap, quan miri el balcó de davant, pot-

ser fins i tot trobaré a faltar el “tot anirà bé”.

Fa mesos que veig el llençol dels

 veïns amb el "tot anirà bé"; ni la 

perspectiva del desastre econòmic 

o la possibilitat d'un 

morrió permanent els feia desistir
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Trucs per netejar l'interior del cotxe
Quan parlem dels millors consells i 
trucs per deixar l'interior del cotxe 
lluent, pot ser que pensis en produc-
tes específics, cars i complicats de 
trobar. Res més lluny de la realitat. Et 
donem consells per a deixar l'habita-
cle del teu cotxe immaculat recorrent 
a coses que tenim a casa.

TREURE XICLET DE LA TAPISSERIA

És molt habitual, sobretot si tens 
nens. Per a retirar-ho, n'hi ha prou 
amb refredar-ho i endurir-ho, usant 
una bossa de gel. Et portarà entre 2 i 
4 minuts. Quan estigui dur, només has 
de gratar-ho amb una espàtula. Una 
altra alternativa al gel és just el con-
trari, un assecador de cabell que tam-
bé l'endurirà en pocs minuts.

VIDRES IMPOL·LUTS

El truc és tan fàcil com posar a coure 
unes patates. Quan hagin cuit, reser-
va les patates i cola l'aigua perquè 
no quedin restes. Mescla l'aigua amb 
dues cullerades de vinagre i aboca-ho 
en un polvoritzador.

VIDRES SENSE TAQUES D'AIGUA

Després de netejar els vidres, retira el 
producte que hagis posat i neteja'l amb 
aigua que retiraràs amb paper de dia-
ri. Per a acabar, agafa una ceba tallada 
i refrega-la pel vidre. Retira després 
el suc de la ceba amb un drap humit 
i veuràs que semblarà que no portes 
vidres.

TAQUES ALS SEIENTS

Un dels trucs més inesperats per a ne-
tejar els seients tacats és usar escuma 
d'afaitar. Pots aplicar-la directament 
i donar-li amb un raspall o en una es-
ponja i fregar amb ganes. A continua-

ció, asseca-ho amb un drap o amb un 
assecador.

ESTORES LLUENTS

Són un dels elements més soferts de 
l'interior del cotxe. Si les estores són 
de plàstic, tan senzill com treure-les 
del cotxe i netejar-les amb la pistola 
d'aigua a pressió amb sabó i deixar-les 
assecar al sol. Si són de tela, el pri-
mer que has de fer és sacsejar-les i, a 
continuació, donar-li amb un raspall 
i passar l'aspiradora per a recollir la 
brutícia que has tret amb el raspall. es-

paciocoche.com / amic

Per retirar un xiclet n'hi ha 

prou amb refredar-lo i

 endurir-lo usant una bossa 

de gel i gratar amb espàtula
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PARETS. Amb una àmplia majoria 

dels vots emesos, Xavier Prat va 

ser escollit nou president del FS 

Parets després de les eleccions 

celebrades el passat 4 d'agost.

Prat, de 47 anys i amb dos fills 

jugant al club, era el candidat con-

tinuista de la directiva presidida 

els darrers anys per Dolors Palo-

mo. El guanyador s'enfrontava a 

la candidatura encapçalada per 

Alfonso Rodríguez. Finalment, en 

la jornada electoral van participar 

73 socis, d'un cens de 132, i Prat 

es va imposar per 58 vots a 11.

Segons explicava Prat a SomPa-

rets, el principal eix del seu grup 

de treball és continuar la línia 

marcada en els darrers anys al 

club potenciant l'aspecte social. 

Pel que fa als sèniors, la propos-

ta de Prat implica situar el sènior 

masculí entre les primeres posici-

ons a la Divisió d'Honor Catalana 

i millorar la relació entre el pri-

mer equip i la base. Amb el sènior 

femení, el nou president vol que 

continuï la seva escalada fins a ar-

ribar a la Divisió d'Honor.

Prat estarà acompanyat a la 

junta per altres exdirectius com 

Xavier Rivas, tresorer; Andrés Gó-

mez i Francisco Garcia, vocals. La 

secretària serà Glòria González. 

FUTBOL SALA  ES VA IMPOSAR EN LES ELECCIONS AL CANDIDAT CRÍTIC ALFONSO RODRÍGUEZ

Putellas, a les portes de la finalMingote finalitza l'Olympic Route en 48 dies
El Barça, capitanejat per la molletana Alèxia Putellas, va perdre dimarts la semifinal de la 
Champions davant del Wolfsburg. El gol de 

Rolfö, l'únic del partit, va evitar que el Barça arribés per segon any consecutiu a la final.
Sergi Mingote va completar a principis de mes l'Olympic Route: 7.068 

quilòmetres alternant bicicleta i senderisme que l'han portat per vuit 

països europeus durant 48 dies. D'altra banda, haurà d'ajornar el repte 

dels 14 vuitmils en mil dies. Mingote havia previst viatjar al Nepal al 

setembre, però ara per ara estan tots els vols a la capital cancel·lats.

Xavier Prat és escollit nou
president del Futbol Sala Parets

arxiu

XAVIER PRAT

ESPORTS

MOLLET. Cristian Fernández Díaz, 

mestre FIDE (Federació Interna-

cional d'Escacs) del Club d’Escacs 

Mollet, ha aconseguit la tercera i 

definitiva norma per ser Mestre 

Internacional. Ho va fer al torneig 

de Santo Tirso, disputat en aques-

ta localitat portuguesa ubicada a 

prop de Porto i que va tenir lloc 

entre el 13 i el 19 d'agost.

Cristian va aconseguir la norma 

amb sis empats i tres victòries i ara 

només ha d’arribar als 2400 punts 

d’ELO FIDE per aconseguir el títol 

de Mestre Internacional.Es tracta 

del segon jugador en la història del 

Club d’Escacs Mollet en aconse-

guir el títol de Mestre Internacio-

nal, després d’en Pere Garriga.

Des del club molletà feliciten 

el seu company i l'encoratgen "a 

lluitar en el futur pel títol de 

Gran Mestre, una fita important 

i que es pot aconseguir com fins 

ara ha fet en Cristian: treballant, 

estudiant, lluitant i perseve-

rant".  

ESCACS  EL MEMBRE DEL CLUB D'ESCACS MOLLET HA ACONSEGUIT LA TERCERA NORMA I ARA NOMÉS HA D'ARRIBAR ALS 2.400 PUNTS PER ASSOLIR EL TÍTOL
club d'escacs mollet

CRISTIAN FERNÁNDEZ  A la dreta, competint al torneig de Santo Tirso

Cristian Fernández, més a prop 
del títol de Mestre Internacional

El montornesenc Robert 
Cuesta, campió de la 
Supercopa de Catalunya
BAIX VALLÈS. Dijous 21 es van dis-

putar les dues finals de la Super-

copa de Catalunya d'handbol i els 

dos representants baixvallesans 

van tenir sorts oposades.

D'una banda, el KH-7 BM Grano-

llers, entrenat pel montornesenc 

Robert Cuesta, es va endur la final 

per un còmode 41 a 22 contra la 

Fundació Handbol Sant Vicenç.  Es 

tracta de la setena Supercopa que 

guanya l'equip femení. El tècnic 

del conjunt granollerí va destacar 

que "el partit ha estat el que es-

peràvem. Al principi hem tingut 

les errades de falta de competi-

ció, però hem aconseguit donar 

ritme al partit. El debut de les 

noves incorporacions és molt 

positiva. Encara ens queda molt 

camí per recórrer però aquesta 

és la línia que hem de seguir".

D'altra banda, el masculí del 

BMG, el Fraikin, on juga el llagos-

tenc Antonio García Robledo, no 

va poder superar el Barça i van 

perdre la final per 32 a 25. Malgrat 

ser el vuitè any consecutiu que els 

barcelonistes s'enduen el trofeu, 

els vallesans els hi van plantar cara 

i van mostrar una molt bona versió 

durant el matx.  

HANDBOL EL LLAGOSTENC ANTONIO GARCÍA VA PERDRE LA FINAL
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Arriba l’edició en línia i 
internacional de les 24
hores SimRacing al Circuit
MONTMELÓ. L'any 2018, el Circuit 

de Barcelona-Catalunya va orga-

nitzar la seva primera prova de 

resistència virtual, una cursa que 

va marcar un abans i un després al 

sector del SimRacing. Era la prime-

ra competició que se celebrava de 

forma paral·lela a una cursa real 

de 24 hores a la mateixa ubicació. 

Tanmateix, enguany, a causa de la 

pandèmia, les 24 Hores de Barce-

lona d’Automobilisme-Trofeu Fer-

mí Vélez s’han hagut de cancel·lar, 

però el Circuit aposta per mante-

nir la celebració de les 24 hores 

SimRacing.

El primer cap de setmana de 

setembre, els dies 5 i 6, es durà a 

terme la 3a edició d’aquesta cursa 

de resistència virtual. A diferència 

dels anys anteriors, la cursa hau-

rà de celebrar-se 100% en línia, 

sense la presència dels equips i co-

mentaristes a la sala Montjuïc Club 

del Circuit com era habitual.

Això permetrà que la cursa tin-

gui una versió més internacional, 

ja que es preveu que puguin parti-

cipar equips de fora del país sense 

que hagin de traslladar-se a Bar-

celona. Addicionalment, enguany 

s’afegeix la retransmissió en strea-

ming per Youtube i Twitch en an-

glès, a més del castellà, per tal que 

es pugui seguir des de més països. 

Com a novetat, també s’emetrà la 

prova amb comentaris en català 

per la web del canal Esport3.

Inscripcions ja obertes
Els equips interessats a parti-

cipar en les 24 hores SimRa-

cing 2020 ja poden realitzar la 

seva inscripció online a la web 

www.24hsimracing.com. Com ja va 

succeir l’any passat, la cursa serà 

amb iRacing, un simulador que va 

estrenar el traçat del Circuit de 

Barcelona-Catalunya l'agost de 

2019. Els equips hauran de tenir 

un mínim de 3 pilots i un màxim 

de 4. En la mateixa web es pot con-

sultar el reglament de competició, 

tant del preclassificatori com de la 

cursa. Les inscripcions es tanquen 

el dijous 27 d’agost a les 23:59 h.

Preclassificatori
A partir d'aquest divendres i fins al 

diumenge, tots els equips inscrits 

hauran de participar en la sessió 

preclassificatòria per a optar a una 

de les 24 places disponibles de la 

graella de sortida. Es realitzarà en 

format Time Attack, és a dir, els pi-

lots competiran per veure qui fa el 

millor temps en una volta. La cursa 

comptarà amb algunes places per 

invitació per a equips formats per 

pilots professionals o, per exem-

ple, per l’equip vencedor de l’ante-

rior edició.  

AUTOMOBILISME  ES PODRÀ SEGUIR VIA STREAMING EN CATALÀ PER LA WEB DEL CANAL ESPORT3 I EN CASTELLÀ I ANGLÈS A LES PLATAFORMES DE YOUTUBE I TWITCH

88a victòria de Lewis Hamilton

El Circuit Barcelona-Catalunya va tornar a celebrar el 16 d'agost el 30è Gran 
Premi de Fórmula 1, en aquesta ocasió, però, a porta tancada com a mesura 
de contenció de la Covid-19. Lewis Hamilton va dominar de principi a fi el 
Gran Premi d'Espanya d'F1 2020. El britànic va assolir la victòria número 88 
a la F1 i es col·loca a només tres del rècord de Michael Schumacher, amb 91. 
A més, la victòria també li va servir per refermar el seu lideratge al Mundial, 
amb 37 punts per sobre de Max Verstappen, que va acabar segon però va 
estar tota la cursa a molta distància del líder. El gran protagonista del dia va 
ser el pilot espanyol, Carlos Sainz, que va aconseguir esgarrapar el sisè lloc 
a la carrera del traçat vallesà i es col·loca a la novena plaça de la general. Un 
buf d'aire fresc per al madrileny. "Per fi una carrera neta sense problemes, 

lluitada, una de les que més, amb estratègies molt diferents, però per fi. 

Portem mereixent un resultat així diverses carreres, i havia d'arribar a casa, 

així que bona notícia, content amb els mecànics per les quatre parades 

bones, espero que ens serveixi per tenir més confiança. Espanya continua 

essent un talismà per a mi", va comentar Sainz en acabar la carrera.

miquel rovira fotografia / circuit
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MOLLET. L'escriptora molletana 
Carmen Suero va presentar el 
passat mes de juliol en un acte vir-
tual Cafè con hielo, la seva segona 
novel·la publicada, malgrat que va 
ser la primera que va escriure. "La 

vaig acabar d'escriure el 2015, 

la vaig enviar a un concurs i ja 

em van proposar de publicar-la, 

però em va agafar una mica de 

por. Així que la vaig revisar i li 

vaig donar voltes abans de deci-

dir tornar-la a enviar a un altre 

concurs", explica la molletana.
Des d'aleshores fins ara ha tin-

gut temps per escriure dues no-
vel·les més, una de les quals és El 

escalón, publicada també aquest 

2020, i actualment ja n'està escri-
vint la quarta.

La història de la Mailen i el David
"Cafè con hielo sorgeix de vivèn-

cies reals i de les meves ganes 

de compartir, com tot el que he 

escrit, la meva visió de la vida", 
explica l'autora. La història prota-
gonitzada per la Mailen i el David 
"tracta els diferents temps de 

cada personatge i el moment 

vital en què es troben". El David 
busca tatuar-se alguna cosa que li 
doni la vida que no troba, i el seu 
camí es troba amb el de la Mailen, 
qui és tatuadora, "però no una 

tatuadora qualsevol". Ella, a di-

ferència del David, "té les coses 

molt clares i és una mica lliure 

de ser", apunta Suero.
La relació que es crea entre 

ambdós no és d'amistat, ni de pa-
rella, ni de res que es pugui cata-
logar; però tampoc és una relació 
merament de client i professional. 

En la primera part del llibre 
–Dos tiempos– els protagonistes 
"connecten a nivell dels som-

nis i de l'ànima. Però el David 

es deixa aixafar i assoleix una 

vida on la Mailen no té lloc". La 
segona part –Tiempos paralelos– 
mostra "els recorreguts de ca-

dascú, tots dos van fent els seus 

camins per separat". I la tercera 

LITERATURA  LA HISTÒRIA GIRA ENTORN DELS DIFERENTS MOMENTS VITALS EN QUÈ ES TROBA CADASCUN DELS DOS PROTAGONISTES DEL LLIBRE

CINEMA  EL COLPIDOR CURTMETRATGE DEL MOLLETÀ, 'FISH', VA REBRE EL PRIMER PREMI DE LA SECCIÓ COV-MAXI DEL FESTIVAL DE CINEMA DE LA TERRA ALTA

El director de cinema Dani Seguí, 
guanyador del quart In-FCTA
MOLLET. El director Dani Seguí, veí 
de Mollet, ha rebut aquest estiu un 
premi pel seu curt Fished. El colpi-
dor curtmetratge ha estat el gua-
nyador de la secció CovMAXI en la 
quarta edició del concurs de curt-
metratges del Festival de Cinema 
de la Terra Alta, In-FCTA.

Fished és un curt en blanc-i-

negre i sense diàlegs, de només 
un minut, però amb una gran po-
tència visual, on es pot veure "el 

pescador pescat" o el "caçador 

caçat", segons explica el director 
guardonat.

El jurat també ha concedit un 
accèssit a l'obra de Míriam Monte-
ro, Aquí i allí. En la secció CovMI-

NI –per a menors de 16 anys– s'ha 
premiat L'orinal, de Clàudia Vidal, 
una proposta humorística de cine-
ma mut amb un repartiment d'ac-
tors i actrius infantils.

Participació en el Canal 33
Dani Seguí, a més, també ha estat 
protagonista aquest mes d'agost 

per una altra qüestió cinemato-
gràfica. El programa Curtcircuit 

33, del Canal 33, va emetre el 
passat 17 d'agost els dos primers 
curts realitzats per Seguí, A mitges 

i La creu.
A mitges, interpretat per Gisela 

Creus i Quim Vilagran, és una fic-
ció protagonitzada per una pare-
lla de ballarins que pateix un greu 
accident que els canviarà la vida. 
Un any després del succés es tor-
naran a reunir per aconseguir ba-
llar una altra vegada.

D'altra banda, La creu, amb la 

interpretació de Joan Crosas i 
Elisa Crehuet, també gira entorn 
d'una parella. En aquest cas es 
tracta d'una parella d’avançada 
edat que lluita cada dia per accep-
tar la mort del seu únic fill. És la 
història de la gestió d’un dol.

Tot plegat va estar inclòs dins 
de l'apartat Curtcircuit Taller del 
programa del 33, que és una fines-
tra oberta a les produccions d’es-
tudiants de les escoles de cinema 
i audiovisuals de Catalunya i de 
produccions de curtmetratgistes 
catalans independents. 

'El Senyor Riu', a InstagramLa Sala Tarafa acollirà la 31a Festa de les Lletres
Aquest divendres (12 h), Blai Senabre 
explicarà el conte El Senyor Riu a través 
d’Instagram (@bibliotequesvo). Durant 
aquesta setmana s'han compartit continguts 
que vinculen la comarca amb l'aigua.

La 31a Festa de les Lletres Catalanes d'Òmnium Vallès Oriental se 
celebrarà el 27 de novembre a la Sala Tarafa de Granollers. Enguany 
estava previst fer la festa a Caldes de Montbui, però a causa del context 
actual del coronavirus els organitzadors han decidit traslladar l'acte a 
la Sala Tarafa i posposar l'esdeveniment a Caldes per a l'any vinent.

CULTURA

'Café con hielo', segona novel·la 

de la molletana Carmen Suero

part –Lo que se nos escapa– "és el 

nexe entre les ànimes, un nexe 

que no s'acaba de trencar enca-

ra que s'hagin separat durant 

molt de temps i que hagin tin-

gut recorreguts diferents".
Pel que fa al títol del llibre, la 

molletana explica: "Fa referència 

a un cafè perdut entre els per-

sonatges, un cafè que no acaben 

de fer, però també a la metàfora 

de les lluites interiors, entre el 

fred de les misèries i la calor de 

l'ésser".    sergio carrillo

CARMEN SUERO  L'escriptora molletana amb la seva segona novel·la

s.c.
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Cinc passos que s'han de
seguir per netejar un matalàs

En un matalàs solen acumular-se dià-

riament i sense que ens adonem una 

infinitat de bacteris, pols i àcars, per 

no parlar de les taques de suor i, en 

el cas dels nens petits, també taques 

d'orina.

Netejar-ho de manera regular, aju-

darà a disminuir l'aparició d'aquests 

àcars i mantenir-ho com a nou. Se-

guint aquests passos, aprendràs a fer-

ho d'una manera molt senzilla.

Pas 1: Fes una barreja d'aigua amb 

sabó, impregna en ella un drap humit 

i passa'l sobre el matalàs per a elimi-

nar les males olors i la brutícia.

Pas 2: Frega molt bé i insisteix en la 

zona de les taques (en cas d'haver-hi).

Pas 3: Amb un altre drap net humit, 

elimina els excessos de sabó. Per a as-

secar una mica el matalàs i evitar hu-

mitat, usa el teu assecador de cabell.

Pas 4: Quan estigui gairebé sec, em-

polvora el matalàs amb bicarbonat i 

deixa'l actuar per unes 2-3 hores. El 

bicarbonat t'ajudarà a eliminar ta-

ques com les d'orina dels nostres fills 

i eliminar bacteris.

Pas 5: Per a acabar, passa l'aspira-

dora per a eliminar pols i residus de 

bicarbonat.   amic - tuhogar.com

El poliestirè expandit, també conegut 

com a porexpan o suro blanc, és un 

material molt present en la vida quo-

tidiana. Forma part de l'embalatge 

d'electrodomèstics i aliments enva-

sats i sol acabar en les escombraries. 

No obstant això, hi ha formes de reuti-

litzar-ho en treballs manuals i, de pas, 

generar menys deixalles. En aquest 

article donem algunes idees de què 

fer amb aquest material.

En el cas del tipus més porós, una 

manera de reutilitzar-ho consisteix a 

desfer-ho en boletes, que serviran per 

representar la neu en maquetes com 

els pessebres, l'arbre de Nadal, etc... 

Una altra alternativa interessant, si és 

una peça gran, és crear marcs de fotos. 

L'avantatge és que aquest material és 

tan lleuger que permet penjar les imat-

ges de la paret, sense necessitat de 

col·locar un ganxo massa gran. De fet, 

un suport plàstic adherit a la paret és 

suficient. Una idea més és la d'utilitzar 

una peça de poliestirè com a base per 

a un pastís de gominoles. Per això, cal 

retallar una determinada forma, fol-

rar-la amb paper o alumini i, clavar les 

llaminadures per mitjà d'escuradents 

de cuina.  amic - consumer-eroski.com

Idees per reutilitzar el poliestirè expandit
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MOLLET. Enguany la festa d'estiu ha estat 

del tot atípica però el paper de les colles ha 

estat fonamental per no perdre unes dates 

tan assenyalades al calendari molletà. La 

colla Morada fa un balanç positiu de les 

activitats organitzades, es mostren satis-

fets amb el resultat de totes les propostes 

i agraeixen al veïnat i també als artistes lo-

cals la seva participació i aposta per seguir 

fomentant la cultura en temps de Covid. 

"Aquesta edició ha suposat molta feina, 

molts nervis i molta responsabilitat", 

afirma el cap de colla, José López qui asse-

gura que els actes s'han realitzat seguint 

"totes les mesures de seguretat" i han 

comptat amb una "molt bona acollida". 

"Sobretot destaco la participació en els 

actes infantils. En general ha vingut mol-

ta gent nova", explica López.

A diferència d'altres anys, la majoria 

d'actes morats s'han realitzat al pati de 

l'escola Can Besora, a petició de l'Ajunta-

ment per tal de preservar la seguretat dels 

assistents. Una proposta que tot i fer-los 

modificar el format de les propostes –li-

mitant l'aforament a 50 persones– els ha 

permès donar "una atenció més persona-

litzada" als assistents. Amb tot, José López 

espera que de cara a l'any vinent es pugui 

recuperar la festa tradicional, tot i assegu-

rar: "Tal com està la situació no ens vo-

lem fer moltes il·lusions".

Tot i que la gresca acaba de finalitzar, des 

de la colla de Morats ja comencen a treba-

llar en les activitats que programaran la 

pròxima festa major del 2021. 

Promotors de la cultura
Per la seva part, Torrats reivindica el pa-

per que han tingut les colles per seguir 

celebrant la festa major tot i la pandèmia. 

El cap de colla de Torrats, Albert Carreras, 

afirma que "les colles han estat els únics 

promotors de la cultura a la ciutat". Una 

aposta amb la qual, diu, han comptat amb el 

suport de molts molletans i molletanes: "Tot 

i que hi ha hagut gent que no ho ha entès, 

hi ha hagut molta més gent que a través 

de les xarxes i fins i tot al carrer ens ha 

aturat per donar-nos les gràcies perquè 

estàvem fent coses per la ciutat".

Torrats també agraeix la participació de la 

gent els dies de gresca: "Si comptabilitzem 

les persones que han vingut als actes, la 

gent que ha participat en el Torneig de pà-

del i els que han participat de la Ruta dels 

Torrats en total han sigut 1.000 persones 

i saber que ha vingut tanta gent i que han 

gaudit dels actes és un gran orgull".

Amb tot, el cap de colla dels Torrats asse-

gura que no s'esperaven aquesta participa-

ció i que els ha "sorprès molt la resposta 

ciutadana", ja que en la gran majoria d'ac-

tes han exhaurit les entrades i fins i tot en 

algun d'ells han hagut de fer una tercera 

sessió perquè "la gent ens ho demanava". 

Tots ells, però, seguint cada una de les me-

sures de seguretat estipulades: "La gent vol 

fer coses, però també vol seguretat i en 

tots els actes hem donat les dues coses".

Entre els actes a destacar, des de la Colla 

dels Torrats assenyalen l'espectacle del 

Moll Fer, el qual va comptar amb tres ses-

sions per la forta demanada de públic: "El 

vam reinventar amb un format a petita 

escala, adaptant-lo a l'espai, adreçant-lo 

a tots els públics i fent-lo sense foc", ex-

plica Carreras. També la Ruta dels Torrats, 

aquesta última una adaptació del tradici-

onal torratasques: "La gent que ha parti-

cipat ens ha felicitat per la proposta i a 

més hem fomentat el consum al comerç 

local", afirma el cap de colla.

Durant els dies de festa, la colla dels del  

mam ha pogut celebrar gairebé tots els 

espectacles previstos en la seva agenda, 

l'únic que van haver de cancel·lar va ser la 

Caravana Torrada prevista per divendres. 

La proposta, amb la qual es volia readaptar 

la Despertada, es va anul·lar a causa del de-

cret emès pel Govern que prohibia fer cap 

acte a la via pública.   ANNA MIR

Morats fa un balanç positiu de la festa d'estiu 
i Torrats hi reivindica el paper de les colles

LES COLLES DEL MAM I LA TECA AGRAEIXEN A LA CIUTADANIA LA PARTICIPACIÓ ALS ACTES I TAMBÉ EL SEU SUPORT A LA CULTURA DELS ARTISTES LOCALS

FERRAN JIMÉNEZ  El director de La Tramolla va representar 'El naixement del Joglar'

morats

DOCTOR 

A CAN BESORA  Foto de família de la Colla dels Morats, organitzadors de la festa d'estiu

morats
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GUARDÓ  Les colles van lliurar el Morat i Torrat d'Honor a la Fundació Sanitària Mollet, reconeixent la feina realitzada contra la Covid

fsm

BESTIARI TORRAT  Més de 120 persones van gaudir, en tres sessions diferents, de l'espectacle del Moll Fer

torrats

A CAN PRAT  Una de les parelles guanyadores del 8è Torneig de Pàdel

torrats

PAU SEGALÉS  El mag molletà va protagonitzar el final de la festa torrada

torrats

DOCTOR BOMBOLLES Va actuar el 16 i el 17 d'agost a l'escola Del Bosc i a Can Besora

morats

dissabte 29

diumenge 30

divendres 28

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

Després de les darreres 

calorades, el temps comen-

ça a canviar, i ho farà radi-

calment, avui amb una 

baixada de temperatures i 

ruixats a darrera hora.

El canvi es voldrà conso-

lidar, amb vent del nord, i 

amb risc de  ruixats i tem-

pestes a qualsevol hora del  

dia. La temperatura caurà.

Continuarà el vent del 

nord i la possibilitat de 

tempestes en qualsevol 

moment, però amb menys 

extensió.  La temperatura 

baixarà un xic més.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 20 32ºC 21ºC 30ºC - 24 km/h SE

DIVENDRES, 21 32ºC 21ºC 29ºC - 26 km/h SE

DISSABTE, 22 32ºC 26ºC 28ºC - 31 km/h SE

DIUMENGE, 23 28ºC 22ºC 27ºC Inap. 31 km/h SSW

DILLUNS, 24 28ºC 22ºC 27ºC - 32 km/h SSW

DIMARTS, 25 32ºC 21ºC 30ºC - 31 km/h SSW

DIMECRES, 26 31ºC 22ºC 30ºC - 29 km/h SE

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