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Un terç de les defuncions del 2020 
al Baix Vallès han estat per Covid
Mollet és el municipi del Vallès Oriental amb més morts pel virus des de l'inici de la pandèmia

Dels 266 morts per coronavirus, 140 eren residents a llars d'avis

BAIX VALLÈS. Des que el passat 14 

de març es notifiqués el primer 

cas mortal de Covid-19 al Baix 

Vallès, les defuncions al territori 

a causa d'aquesta malaltia, enca-

ra desconeguda, han seguit crei-

xent  i han arribat a la xifra de 266 

morts en tan sols cinc mesos (de 

l'1 de març al 31 d'agost), segons 

les dades facilitades pel Depar-

tament de Salut. Una xifra que 

col·loca la Covid, com una de les 

causes que ha generat més mor-

talitat durant aquest 2020. Pel 

que fa al Baix Vallès, les morts per 

coronavirus representen el 32,4% 

del total de les defuncions que ha 

patit la subcomarca des del gener 

fins a l'agost d'enguany. Segons 

dades de les funeràries Monserdà 

i Truyols, durant aquests primers 

8 mesos han mort 820 baixva-

llesans, un 25,8% més que el ma-

teix període de l'any passat quan 

van traspassar 608.

Però, tot i que en els darrers 

tres mesos, la xifra de morts per 

Covid ha minvat considerable-

ment respecte a l'inici de la pan-

dèmia, amb tan sols 4 difunts (un 

al juny, dos al juliol i un a l'agost), 

cal recordar els mesos de març i 

Més de la meitat dels morts han estat 
persones que vivien a residènciesDes del gener, han mort un

 25,8% més de baixvallesans

que en el mateix període de

 l'any passat, segons dades 

de les funeràries del territori Una altra de les dades que desta-

quen fa referència a la tipologia 

de població que ha mort pel virus 

al Baix Vallès. Tal com ja es coneix 

des d'un bon principi, el col·lectiu 

de gent gran és un dels més vulne-

rables i les dades de mortalitat ho 

corroboren. Segons les xifres de 

Salut, la població que ha registrat 

un nombre més elevat de finats 

ha estat la que viu en residènci-

es d'avis i àvies. En aquest sen-

tit, i fent referència als municipis 

del Baix Vallès, del total de 266 

morts registrats pel virus, 140 (el 

52,5%) han estat persones que 

vivien en llars d'ancians. Mentre 

que els 126 morts restants forma-

rien part de la població general. 

Pel que fa al total de difunts 

residents, més de la meitat 

(67,8 %) haurien mort a la matei-

xa residència; el 25,7% a l'hospi-

tal o sociosanitari; el 0,7% al seu 

domicili i el 5,7% no estaria clas-

sificada la seva defunció. 

De fet, l'elevada mortalitat a 

les residències va provocar que 

la Fiscalia obrís diligències d'in-

vestigació a tres centres del Baix 

Vallès, on, segons dades confirma-

des per Salut, durant les setmanes 

més crítiques es van registrar fins 

a 44 morts de residents. En el cas 

de Santa Rosa (Mollet) i Pedra 

Serrada (Parets), totes dues pú-

bliques i gestionades per la Fun-

dació Sanitària Mollet, les morts 

es van concentrar al principi de la 

pandèmia. Pel que fa a Les Masies 

de Mollet gestionada per FIATC, 

Salut en va confirmar 10. Aquesta 

residència és, de moment, l'única 

de les tres investigades al Baix Va-

llès, a qui la Fiscalia de Granollers 

ha decidit arxivar la investigació 

per falta d'indicis de delicte.

En canvi a Mollet, la xifra de di-Continua a la pàgina 3

funts ha estat més elevada entre la 

població general i no pas entre els 

residents. Dels 102 morts per Co-

vid, 42 eren persones que vivien en 

residències. D'aquests, el 69% hau-

rien mort a la mateixa residència. 

Per contra, tot i que Salut no in-

dica l'edat mitjana de les persones 

difuntes per Covid a la subcomar-

ca, sí que es coneix l'edat mitjana 

dels casos confirmats de corona-

virus, el qual en el cas de les per-

sones que viuen en residències se 

situa als 82,7 anys, sent les dones 

les que haurien patit més conta-

gis, amb un 71,61 % dels casos. La 

xifra és similar a Mollet on la mit-

jana d'edat se situa als 80 anys, 

sent un 65% dels casos confir-

mats dones.  anna mir 
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52 anys
ÉS L'EDAT MITJANA DELS CASOS 

CONFIRMATS DE COVID AL BAIX 

Vallès des de l'1 de març i fins al 31 
d'agost, segons les dades facilitades 
pel Departament de Salut. A banda 
d'aquesta xifra, l'informe de Salut 
també indica els contagiats per 
gènere: les dones (57,62%) han 
estat les més afectades pel virus 
durant els darrers mesos i des de 
l'inici de la pandèmia. 

Els Hospitals de Mollet 
i Granollers sumen 38 
ingressats per Covid

BAIX VALLÈS. La situació epidemi-
ològica al Baix Vallès ha anat a 
la baixa en els darrers dies, però 
segons les dades del Departa-
ment de Salut, el risc de rebrot 
als municipis baixvallesans és alt 
i, aquest dijous, se situava en els 
206,75 punts, una mica per sota 
del registrat diumenge de la set-
mana passada, quan se situava en 
els 212,49 punts.

De fet, des de finals de juliol el 
risc de rebrot es troba per sobre 
dels 100 punts, la línia que de-
termina que el risc és alt. La ten-
dència va anar a l'alça fins que 
es va arribar a un pic de 352 l'11 
d'agost, data a partir de la qual el 
risc va començar a baixar. 

Amb aquestes dades el risc de 
rebrot se situa en índexs similars 
als de principis del mes d'abril, 
tot i que en aquell moment la ten-
dència suposava una baixada de la 
corba. 

Per altra banda, segons dades 

BAIX VALLÈS.  L'Hospital de Mollet 
informava aquest dimecres que té 
9 casos positius de Covid-19 in-
gressats. El centre també indicava 
que al llarg dels últims dos mesos 
d'estiu hi ha hagut dues morts per 
coronavirus, les quals sumen  un 
total de 98 defuncions acumula-
des des de l'inici de la pandèmia.

 La xifra de 9 ingressos suposa 
un lleu increment respecte a les 
dades d'ara fa una setmana, quan 
eren 7 els pacients ingressats per 
coronavirus al centre molletà.

Amb l'objectiu de contenir els 
possibles rebrots de coronavirus 
al territori, el centre hospitala-
ri remarca que és important en 

COVID  EL CAP DE LA LLAGOSTA I EL DE CAN PANTIQUET, A MOLLET, INCREMENTEN ELS CASOS

El risc de rebrot es manté alt, 
per sobre dels 200 punts

abril com els més fulminants i crí-
tics. I és que el 93% del total de 
morts de baixvallesans a causa del 
coronavirus es van registrar du-
rant aquests mesos, amb 95 i 153 
defuncions respectivament, amb 
les setmanes del 30 de març i del 
6 d'abril com les que van acumu-
lar més difunts amb 35 i 36 morts, 
respectivament. 

Pel que fa a Mollet,  les dades 
indiquen que el municipi va viu-
re les pitjors setmanes de la pan-
dèmia també a finals del mes de 

març i a principis del mes d'abril. 
Concretament, les setmanes del 
23 de març i del 30 del mateix 
mes s'observen com les que van 
registrar una xifra més elevada  
de difunts, amb 23 i 28 molletans 
morts, respectivament. Amb tot, 
des del passat 24 de maig i fins al 
31 d'agost, no hi hauria hagut cap 
veí de Mollet mort per coronavi-

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

CASOS ÚLTIMS
 7 DIES

VAR. N
CASOS FA 1 
SETMANA

VAR. %

Mollet del Vallès - Est 38 +12 26 +46.2

Mollet del Vallès- Oest 25 +4 21 +19.0

Sant Fost-Martorelles 4 -3 7 -42.9

Montornès-Montmeló 29 -8 37 -21.6

Parets del Vallès 15 -8 23 -34.8

La Llagosta 24 +10 14 +71.4

font: salut
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El 93% del total de morts

 al Baix Vallès es van 

registrar durant  els mesos 

de març i abril, amb 95 i 153 

defuncions, respectivament

rus, segons indiquen les dades del 
departament de Salut.

El municipi amb més morts
A nivell de comarca la xifra de 
morts també indica que Mollet, 
amb 1.017 casos confirmats acu-
mulats, és el municipi del Vallès 
Oriental amb més defuncions per 
coronavirus (102). Per darrere 
seu, amb 80 morts dels 1.301 ca-
sos confirmats acumulats fins a 
31 d'agost, hi hauria la capital de 
comarca, Granollers. Mentre que 
al conjunt del Vallès Oriental la xi-
fra s'eleva fins als 616 èxitus, dels 
6.286 casos positius confirmats 
de Covid des de l'1 de març al 31 
d'agost.   anna mir 

DURANT ELS MESOS DE MARÇ I ABRIL, LA 
MORTALITAT ES VA DISPARAR UN 157%
n Segons un informe elaborat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de 

Catalunya, del 13 de març al 22 d’abril de 2020, les setmanes més crítiques de 

l'epidèmia de Covid, es va produir un període d’excés de defuncions a Catalunya. 

Durant aquests 41 dies es van observar 13.476 defuncions per totes les causes, 

de les quals se n’esperaven 6.994 i per tant, això va suposar un excés de morts de 

6.482. Pel que fa a la regió Metropolitana Nord, a la qual pertany el Baix Vallès, 

aquest increment en el nombre de defuncions va ser un dels més elevats de tot 

Catalunya, juntament amb la Metropolitana Sud i la Catalunya Central. En concret, 

a la Metropolitana Nord s'estimaven 1.727 defuncions, mentre que se'n van donar 

4.083, és a dir un 136,4% més de les esperades. Per altra banda, segons dades de 

les funeràries del territori al Baix Vallès el nombre de defuncions per totes les causes 

inclosa la Covid va ser de 409, un 157,5 % més que al 2019. 

de Salut, aquest dijous eren 135 
els positius de la malaltia a la sub-
comarca, mentre que el dijous an-
terior se n'havien detectat 128. 

L'increment més notable es 
dona als CAP de Mollet i la Llagos-
ta. En concret, a l'Àrea Bàsica de 
Salut Est (Can Pantiquet) comp-
tabilitzaven fins aquest dijous 38 
positius per PCR, 12 més que set 

dies enrere; i a l'Àrea Bàsica de 
la Llagosta es registraven 24 ca-
sos, 10 més que fa una setmana. 
També a l'Àrea Bàsuca Oest (Pla-
na Lledó-Can Borrell) els contagis 
pugen als 25, 4 més que la setma-
na anterior. Per contra, el descens 
és notable a les àrees de Parets i  
Montornès-Montmeló amb 8 ca-
sos menys que fa  set dies.  

aquest moment seguir mantenint 
les mesures de prevenció.  

Mentre que l'Hospital de Gra-
nollers tenia dimecres 29 casos 
positius de Covid-19 ingressats, 
6 menys que ara fa una setmana. 
Amb tot, el centre sanitari ha ha-
gut de lamentar en els darrers 7 
dies 2 defuncions in'acumula 109 
des de l'inici de la pandèmia. 

D'altra banda, en el darrer mes 
i mig s’han incrementat les PCR 
a Mollet, cosa que ha fet elevar el 
nombre de positius, els quals ja 
sumen 1.006 des de l’inici de la 
pandèmia. En aquest sentit, l'Ajun-
tament informava que només un 
1,8% de les proves fetes al centre 
cívic l'Era van ser positives.   
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Polèmica per l'obertura de 
la primera casa d'apostes 
esportives del Baix Vallès
PARETS. El passat juliol va obrir al 
sector Iveco la primera sala de ca-
ses d'apostes esportives del Baix 
Vallès. Es tracta d'un establiment 
d'Sportium. La seva posada en mar-
xa, però, compta amb la desafecció 
del govern local, com així ha expres-
sat el batlle, Jordi Seguer, a les xar-
xes socials: "Aquest alcalde i tot 
el govern plural de Parets està 
radicalment en contra d'aquesta 
casa d'apostes, però la llicència 
no l'ha atorgat l'Ajuntament, sinó 
la Generalitat, i ja estava aparau-
lada per l'anterior govern".

En aquest sentit, la regidora 
d'Urbanisme, Rosa Martí, explica: 
"La nostra voluntat hauria estat 
de no fer una activitat d'aquest 
tipus, però ens ho vam trobar fet 
i l'anterior govern ho va portar 
amb secretisme, ja que mai s'ha-
via comentat en cap comissió".

Martí detalla que el juny del 2017 
l'aleshores regidor d'Urbanisme, 
Francesc Juzgado, va signar un Cer-
tificat de Compatibilitat Urbanística 
per garantir que en aquest local s'hi 
podria instal·lar una sala d'apostes 
esportives. "Aquest document 
és la garantia que allò que vols 
construir ho podràs fer segur", 
hi afegeix apuntant que "una vega-
da signat és irreversible, perquè 
ens podrien demandar", assegu-

ra Martí. Amb aquest document, 
l'octubre del 2017 la Generalitat va 
autoritzar a l'empresa Sportium que 
s'instal·lés al local de la zona Iveco.

Amb tot, la regidora lamenta que 
el govern local "ho volia mante-
nir en secret fins després de la 
campanya electoral". A l'abril del 
2019, a poques setmanes de les 
eleccions i amb l'autorització del 
Govern català, "els serveis tècnics 
de l'Ajuntament van fer un certi-
ficat favorable al projecte" per-
què poguessin arrencar les obres, 
però "l'alcalde va fer un decret 
suspenent la tramitació, al·le-
gant que l'activitat l'havia d'au-
toritzar el Consell Comarcal", 

assenyala Martí. Tot plegat hauria 
estat, segons la regidora, perquè no 
saltés la notícia abans dels comicis.

"La Generalitat hi vol recaptar"
La regidora Rosa Martí diu que la 
Generalitat "facilita" les llicències 
d'aquestes activitats, "perquè hi 
té molt interès per recaptar". En 
aquest sentit assevera que el Go-
vern "ha rebaixat a activitat re-
creativa la qualificació de la ma-
joria d'aquestes activitats que 
no són casinos i això fa que es 
puguin obrir a molts llocs". Sobre 
l'establiment paretà, però, sí que 
valora positivament que "no està 
en mig del poble".   sergio carrillo

JOC  EL GOVERN ACTUAL DE PARETS NO HI ESTÀ D'ACORD AMB L'OBERTURA DE LA SALA D'SPORTIUM PERÒ ASSEGURA QUE JA ESTAVA TANCAT ABANS DE LES ELECCIONS

AL SECTOR IVECO  Sportium ha obert un local aquest estiu

s.c.

"Com a jugador que sóc 
no m'agrada, perquè és 
un possible perill per a mi"
BAIX VALLÈS.  Al Josep, veí de Parets 
i membre de l'associació Jugadors 
Anònims com a jugador compul-
siu, tampoc li convenç l'obertura 
del local d'Sportium. "Com a en-
titat no volem ni podem entrar 
en controvèrsies, perquè hem 
d'aprendre a viure sense jugar i 
tot el que sigui excusar-nos va en 
contra nostra", apunta. En aquest 
sentit, també assegura: "El proble-
ma amb el joc el tinc jo i jo no sóc 
ningú per prohibir que un matri-
moni després de sopar el diven-
dres es jugui 10 o 20 euros".

Tanmateix, sí que lamenta que la 
proliferació de nous establiments 
de joc li van a la contra: "Com a veí 
de Parets que sóc, òbviament 
no m'agrada, perquè jo seré ju-
gador tota la meva vida, i això 
és una porta més que se m'obre 
perquè jo pugui anar a jugar, és 
un possible perill per a mi".

Malgrat que el joc està a l'abast 
de tothom i a totes les hores del dia 
a un clic d'ordinador, en Josep asse-
gura que a Jugadors Anònims reben 
molts més usuaris enganxats al joc 
presencial: "Tu pots estar a casa 
en calçotets apostant des de les 0 
h fins a les 24 h, però qui és juga-
dor necessita el contacte amb els 
diners. És un ritual el fet d'entrar 
a un establiment i posar-hi les 
monedes. El jugador té l'estímul 
que quan li toca el premi el rep 

al moment. Si jugues online, els 
diners no els veus".

Documents d'autoprohibició
Jugadors Anònims es reuneixen set-
manalment (els dijous a les 19 h a la 
Parròquia Santa Maria del Jaire de 
la Roca del Vallès) amb l'objectiu de 
solucionar plegats el problema d'ad-
dicció al joc que tots els assistents 
tenen. En Josep relata que els nous 
assistents hi van "destrossats", 
amb problemes grossos econòmics, 
familiars i fins i tot en alguns casos 
judicials. És per això que reivindica 
que parlar amb persones que han 
passat prèviament per la mateixa 
situació els ajuda a obrir-se.

Algunes de les eines de què dis-
posen a Jugadors Anònims  són els 
documents d'autoprohibició. D'una 
banda es poden autoprohibir el joc 
per a establiments de Catalunya 
amb dret d'admissió. D'aquesta 
manera, en lliurar el DNI a l'entra-
da del nou Sportium de Parets, els 
responsables del local no els hau-
rien de permetre l'entrada. També 
existeix un document similar per 
evitar el joc en línia, amb validesa 
a tot l'estat. "Però hi ha empreses 
on pots obrir-te el perfil sense 
problemes i també ens estem 
adonant que a les sales de cases 
d'apostes no hi ha un control ex-
haustiu com sí que hi ha a casinos 
o bingos", lamenta en Josep.    s.c.

      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

SOCIETAT

Acapte al Mercat VellCampanya de l'Adhec amb les perruqueries
L'Adhec ha posat en marxa una campanya per promocionar les perruqueries 
de la ciutat amb el nom Posa't guap@ els dimarts i dimecres a Mollet. Els 
participants entraran en tres sortejos de 50 vals de 10 euros per valor de 
compra a les perruqueries i centres d'estètica adherides a la campanya, que 
s'allargarà els mesos de setembre, octubre i novembre.

El Banc de Sang i Teixits organitza aquest 
cap de setmana un acapte de sang a Mollet. 
Les donacions es podran fer al Mercat Vell 
el divendres i el dissabte de 10 a 14 h i de 
17 a 21 h. 
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MOLLET. A dos setmanes de l'inici 
del curs escolar, l'Ajuntament ha 
reclamat per carta a la Generalitat 
que concreti les necessitats i cri-
teris del nou curs. El requeriment 
s'ha fet a la Secretària General 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, Núria Cuenca i León, 
"davant l'imminent inici del 

nou curs lectiu i les nombroses 

incerteses encara existents", 
apunten fonts municipals. 

Producte de l’ampliació de les 
instruccions i protocols d’obertu-
ra del passat 24 d’agost, els cen-
tres educatius estan treballant en 
la reducció de ràtios a les aules i 
en l’ampliació dels espais escolars 
utilitzats. L'Ajuntament ha ofert als 
Serveis Territorials la seva màxima 
col·laboració però reclama obtenir 
"el més aviat possible" el diagnòs-
tic de la situació a la ciutat, així com 
la possible demanda d’espais i més 
concreció en els protocols de nete-
ja. "Cal saber ja si seran necessa-

ris nous espais més enllà de les 

aules que hi ha a les escoles que 

la Generalitat haurà d’habilitar 

i conèixer els nous criteris de 

desinfecció i salut, protecció i 

accés, que fixi l'autoritat com-

petent per garantir la seguretat 

i higiene de tothom", apunta l'al-
calde, Josep Monràs. L’Ajuntament 
indica que està treballant en el Pla 
de Neteja per als centres públics. 
"Estem acabant de determinar 

la organització d’aquest servei, 

especialment pel que fa a la ne-

teja durant l’horari lectiu i ens 

agradaria rebre per escrit unes 

instruccions concretes dels ser-

veis que s’han de prestar durant 

aquest període", reclama el regi-
dor d'Educació, Raúl Broto.

D'altra banda, per evitar aglome-
racions a les entrades i sortides dels 
centres educatius, fa setmanes que 
l'Ajuntament treballa amb les direc-
cions dels centres educatius qüesti-
ons de mobilitat. "Les actuacions 

van des d’alguns talls de carrers a 

petits ajustos que ens han comu-

nicat les diferents escoles segons 

les seves necessitats", diu Broto.  

Les escoles bressol privades obren 

amb menys alumnes que fa un any
MOLLET. Les escoles bressol privades 
iniciaven dimarts el primer dia de 
curs 2020-2021 amb un descens en 
el nombre d'infants, respecte a l'any 
passat. En alguns casos, com l'escola 
bressol Guirigall, aquesta davallada 
ha suposat que el centre hagi obert 
portes amb la meitat d'alumnes que 
el curs passat. Segons la directora 
del centre, Maïa Alcoberro, el des-
cens es deu en part a la incertesa i la 
por provocada per la Covid: "Tenim 

molt pocs nens matriculats, sí 

que hem notat famílies que s'ha-

vien preinscrit, però a finals de 

juliol ens van trucar i ens van dir 

que l'infant no començaria el se-

tembre i ho faria més endavant, 

una mica a expenses de què pas-

saria al setembre".
A aquesta situació marcada per 

la Covid, s'hi sumaria segons Al-
coberro, la baixa natalitat que fa 
temps pateix Mollet: "Hi ha mol-

tes places d'escola bressol mu-

nicipal i quant a preus, al sector 

privat ens és difícil competir i 

més ara, en una situació d'incer-

tesa econòmica".
Amb tot, Alcoberro afirma que 

comencen el curs amb "molta il-

lusió i ganes", després d'haver 
hagut de tancar el centre. "Hem 

aguantat l'envestida dels mesos 

que hem estat tancats sense cap 

mena d'ajuda i amb moltíssimes 

dificultats per sobreviure", la-
menta la directora del Guirigall 
qui afirma: "S'han afegit molts 

diners per poder arribar fins 

aquí", però assegura que "una se-

gona onada de tancaments no la 

podrem aguantar".

Grups bombolla i desinfecció 
Pel que fa a les mesures d'higiene i 
seguretat, el centre comença amb 
dos grups bombolla, els quals comp-
taran amb dues educadores fixes 
a l'aula i una altra de reforç, amb 
una ràtio per educadora d'entre 5 
i 6 nens. A diferència d'altres anys, 
els nens dinaran i dormiran a la ma-
teixa aula. El pati també es dividirà 

EDUCACIÓ  ELS RESPONSABLES ALERTEN QUE UNA SEGONA ONADA DE TANCAMENTS PODRIA ACABAR AMB MOLTS DELS CENTRES

DE RETORN Els infants han tornat a les aules aquest dimarts

GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h
i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets

m.a.

perquè el puguin utilitzar ambdós 
grups i els infants hauran de dur un 
calçat diferenciat al qual porten al 
carrer, per entrar a l'escola. També 
s'incrementa la desinfecció del ma-
terial, el qual es netejarà cada 2 o 3 
hores, amb unes ampolles de vapor 
que desinfecten a 100 graus.

Segons Alcoberro, tornar a obrir 

portes durant el mes de juliol (a 
l'agost han estat tancats) els va ser-
vir com a "prova de foc" de cara 
a l'inici de curs aquest setembre: 
"Pensàvem que havíem de retor-

nar i fer fora la por. Tot i que vam 

tenir pocs nens, vam viure mo-

ments màgics de retrobament", 
conclou Alcoberro. ❉ a.mir

L'Ajuntament reclama al 

Govern que concreti les 

necessitats per iniciar cursMollet en Comú ha reclamat coor-
dinació entre el Departament 
d’Educació i els ajuntaments de 
cara a l'inici de curs. Entre altres, 
el grup considera necessàries al-
gunes mesures com l'augment de 
les dotacions de Protecció Civil i 
policies locals per garantir unes 
entrades i sortides segures a les 
escoles; l'augment de recursos en 

la neteja i "saber si hi haurà do-

tació pressupostària per a fer-

ho"; planificació preventiva d’es-
pais municipals per a possibles 
usos lectius; i una connexió per-
manent amb atenció primària i 
amb les infermeres de referència. 
També demanen fer seguiment i 
suport de les activitats extraesco-
lars i els reforços educatius. ❉

Mollet en Comú demana 

coordinació amb Educació

MOLLET DEL VALLÈS

26/08 Jose Carmona Guerrero  71 anys

28/08 Leonila Villarroya Ramo 83 anys

29/08 Albino Simón Gil 94 anys

29/08 Carmen Pareja Panzuela 65 anys

MARTORELLES

26/08 Francisca Pulpillo López 84 anys

26/08 Salvadora Luque Padilla 85 anys

MONTMELÓ

26/08 Joan Caralt Gelabert 83 anys

1/09 José Luís Hernández Ojeda 61 anys

LA LLAGOSTA

28/08 Francisco Donaire Santiago 89 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

20/08 Sarais Garcia Francés (Lliçà de Vall) 

08/08 Arlette Garcia Vallhondo (Martorelles)

05/08 Anais-Sara Iovan (Sant Feliu de Codines)

07/08 Gianna Torrez Plazaola (Santa Perpètua)

31/08 Carlos Muentes España (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet amb 

consentiment dels pares

Defuncions

Naixements

Divendres, 4 de setembre de 2020

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 20.30h: Documental: 50 anys de 

Montornès Nord (r)

Dissabte, 5 de setembre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Dilluns, 7 de setembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 8 de setembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 9 de setembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat

Dijous, 10 de setembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Visions, amb Alba López

I tota la informació al VV Notícies, amb Cristian 
Roldán i Albert Maspons, cada dia a les 20h, 22h, 
00h, 2h, 4h, 6h, 9h, i 13h i a www.vallesvisio.cat
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El preu de venda dels pisos 
de segona mà s'encareix
MOLLET/MONTORNÈS. Malgrat la 
pandèmia del coronavirus i el con-
finament, el preu de l'habitatge de 
segona mà a Catalunya no ha recu-
lat. Si més no, això és el que mostra 
l'índex immobiliari Fotocasa, que 
indica que en el segon trimestre de 
2020 s'ha registrat una pujada de 
l'1,9%. Montornès del Vallès és un 
dels deu municipis catalans amb 
un major increment trimestral del 
preu.

En concret, a Montornès el preu 
dels pisos usats va créixer un 4,9% 
durant el segon trimestre i el preu 
per metre quadrat se situava al 
juny en els 1.778 euros. Aquest 
increment de preu manté la ten-
dència a l'alça del cost dels pisos al 
municipi, on el preu dels habitatges 
de segona mà s'ha encarit un 3,7% 
respecte al juny de l'any passat.

Aquesta tendència a l'alça també 
s'ha registrat, segons l'informe de 
Fotocasa, a altres municipis baixva-
llesans. A Mollet, els preus han cres-

HABITATGE MONTORNÈS, UN DELS DEU MUNICIPIS CATALANS AMB L'AUGMENT MÉS ACUSAT

L'Escola de Música acorda 
la seva continuïtat amb 
l'Ajuntament de Sant Fost
SANT FOST. L'Escola de Música i 
l'Ajuntament de Sant Fost han ar-
ribat a un acord perquè el centre 
segueixi oferint els seus serveis 
aquest nou curs. Així ho ha anunci-
at l'escola a través d'un comunicat 
on ha expressat que "després de 

parlar amb l'alcalde, amb qui de 

seguida ens vam posar d'acord 

en compartir els mateixos in-

teressos, se signarà un conveni 

per un curs que permetrà que 

l'escola continuï portant la seva 

activitat docent habitual".
Des de l'escola també s'ha 

avançat que "atesa la situació 

especial enguany i la limitació 

dels espais disponibles, l'esco-

la malauradament i sentint-ho 

molt, no podrà oferir classes als 

menors de 7 anys". 
El centre preveu iniciar les clas-

ses el pròxim 1 d'octubre. Respec-
te a les tarifes, l'escola ha especifi-
cat que els preus no variaran i que 
per tant, continuaran sent els ma-
teixos que els últims 12 anys.

Sense cobertura legal
El passat 12 d'agost, l'escola in-
formava que des del 2017i fins al 
2019, el centre havia estat donant 
serveis "sense la cobertura legal 

adequada per causes alienes, 

sense tenir-ne coneixement". 
Arribats a aquest punt, deien: 
"l’octubre del 2019 es va inten-

tar arribar a un acord per obte-

nir el nou conveni", però que "la 

nova proposta no s’adequava 

als interessos de l’Escola ni als 

dels seus alumnes" i que això va 
comportar "entrar en un inici de 

negociacions".    

ARTS EL CENTRE NO OFERIRÀ CLASSES ALS MENORS DE 7 ANYS

cut respecte a l'any passat un 5,9%, 
tot i que en el segon trimestre de 
2020 han patit un lleuger retrocés 
d'un 1,3%. El preu al juny del metre 
quadrat dels pisos de segona mà a 
Mollet era de 2.194 euros.

A la Llagosta, el preu al juny se si-
tuava en els 2.030 el metre quadrat 
i es mantenia respecte al trimestre 
anterior. Pel que fa a la variació in-
teranual, els preus també han cres-
cut, en aquest cas un 1,9%.

El mercat de segona mà
Tot i la pujada trimestral de l'1,9%, 
el preu dels pisos de segona mà a 
Catalunya registraven un descens 
interanual del 2,9%, que situava 
el preu mitjà en 2.470 euros / m2, 
segons les dades de l'índex Immo-
biliari Fotocasa. La caiguda del 
preu interanual en el segon trimes-
tre es presentava després de tres 
anys seguits amb dades positives 
en aquest període, 11,3% el 2017, 
11% el 2018 i 3,2% el 2019.

"De moment, els propietaris 

dels habitatges en venda no es-

tan abaixant preus a causa del 

coronavirus i els preus d'ofer-

ta s'estan mantenint durant 

aquests últims mesos", assegura 
Anaïs López, directora de Comu-
nicació de Fotocasa. De fet, al se-
gon trimestre, marcat 100% per la 
pandèmia, els preus no han caigut, 
sinó que s'ha registrat un lleu incre-
ment de l'1,6% respecte al primer 
trimestre de l'any. A més, des de fa 
una mica més de sis mesos l'Índex 
Immobiliari Fotocasa està regis-
trant descensos interanuals que 
es mouen entre el -1,3% i el -2,9%, 
que "ja eren descensos esperats 

per a aquest 2020", indica López, 
qui afegeix que "és possible que 

durant la segona meitat de l'any 

comencem a veure descensos in-

teranuals una mica més acusats, 

tot i que tampoc esperem grans 

caigudes del preu de l'habitatge 

de segona mà", conclou.  

MOLLET. L'Ajuntament ha adjudicat 
a l'empresa Master Cold el mante-
niment d'equipaments municipals. 
En concret s'encarregarà de la pres-
tació del servei de manteniment de 
calefacció, climatització, aigua sa-
nitària, freda i calenta. El contracte 

té una durada de 3 anys i s'ha ad-
judicat per un import d'1.535.567 
€ IVA inclòs. També s'ha adjudicat 
el manteniment de les calderes de 
biomassa dels equipaments per un 
import de 97.854 €, en aquest cas a 
Comet Martínez Boix, SL.  

Mollet adjudica a Master 
Cold el manteniment 
d'equipaments municipals

SERVEIS EL PRESSUPOST ÉS D'1,5 MILIONS D'EUROS

Queixes per l'estat de la 
tanca de la plaça Andalusia
MOLLET. L'Ajuntament està estu-
diant diverses alternatives per 
arranjar la tanca de la plaça An-
dalusia que es troba en mal estat. 
La resposta arriba després de les 
queixes a les xarxes del col·lectiu 
Mollet Opina, que ja fa un any po-
sava en evidència l'estat de la tan-
ca de filferro.

En concret, la base de la tanca 
conté filferros per lligar "amb el 

perill que això comporta per a 

nens que juguin allà o animals 

que s'hi apropin a olorar", apun-
ten des de Mollet Opina i afegeixen 
que la tanca no està fixada a terra: 
"Els pals de la tanca estan oxi-

dats i molt torts, a punt de cau-

re", asseguren.

Queixes per l'estat del parc
A més, Mollet Opina també ha de-
nunciat el mal estat de la zona del 
parc infantil i la manca de mante-
niment i neteja.

Davant aquestes queixes, l'Ajun-
tament, també a través de les xar-
xes ha assegurat que fa uns mesos 
ja es va fer un arranjament de la 
tanca però que s'ha tornat a mal-
metre. Ara, "s'estan analitzant 

diverses alternatives per a l'ar-

ranjament", assegura el consisto-
ri molletà. 

SERVEIS TAMBÉ DENUNCIEN EL MAL ESTAT DEL PARC INFANTIL

TRENCADA Aquest és l'estat de la tanca de la plaça d'Andalusia de Mollet

mollet opina

La R2 Nord modifica 
el seu traçat fins al 
9 d'octubre
Fins al pròxim 9 d'octubre alguns 
trens de les línies R2 Nord circula-
ran desviats per Plaça Catalunya 
sense efectuar parada a Passeig 
de Gràcia, segons informa Renfe. 
Al Baix Vallès aquesta modificació 
només afectarà el comboi amb sor-
tida a les 23.38h des de l'aeroport 
en direcció a Granollers Centre, el 
qual també para a la Llagosta, Mo-
llet-Sant Fost i Montmeló. 

TRANSPORT
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Campanya per 
prevenir els 
atropellaments al 
nucli urbà de Mollet

MOLLET. Amb l’objectiu de reduir 

la sinistralitat dels vianants i mi-

llorar la seva seguretat, durant 

aquesta setmana, el Servei Català 

de Trànsit (SCT) coordinat amb la 

Policia Municipal de Mollet, du a 

terme una campanya preventiva 

de protecció i control de vianants 

en zona urbana. La campanya posa 

l’accent en combatre tant aquells 

comportaments dels conductors 

que posin en perill la seguretat dels 

vianants com les conductes anti-

reglamentàries o no segures d’ells 

mateixos, com per exemple creua-

ments incorrectes, i també la detec-

ció d’infraccions relacionades amb 

l’incompliment dels semàfors i els 

passos de vianants. 

Una de les infraccions més co-

munes per part dels conductors 

de vehicles i que posen en risc les 

persones que es desplacen a peu 

és l’incompliment dels semàfors. 

Cada any, s’han imposat una mit-

jana de 1.400 sancions per aquesta 

infracció.

A dia d’avui, a Catalunya han 

mort 13 persones atropellades a 

Catalunya, 7 a les carreteres i 6 en 

zona urbana. Tot i aquestes dades, 

segons el regidor de Mobilitat i Se-

guretat, Juanjo Baños, "a Mollet no 

tenim cap punt negre i portem 

12 anys sense cap accident de 

trànsit mortal al nucli urbà. En 

el que van d’any s’han produït 4 

accidents, tots ells lleus". Baños 

atribueix aquestes dades a "la gran 

tasca feta des dels serveis mu·

nicipals, la seguretat viària, la 

mobilitat, educació viària i les 

campanyes de sensibilització 

així com també,  gràcies a la col·

laboració ciutadana".  

L'atur al Baix Vallès puja 
el mes d'agost fins al 14,1%

BAIX VALLÈS. El mes d’agost ha 

tancat al Baix Vallès amb 8.552 

persones aturades registrades a 

les oficines de Treball. Respecte 

les dades del juliol suposa un in-

crement del 2,95% (245 persones 

aturades més). De fet, l’agost és un 

mes en què habitualment l’atur 

creix; amb tot, l'increment baixva-

llesà ha estat superior al que s’ha 

registrat al conjunt català, que s’ha 

situat en el 2,4%.

La tendència a l'alça ha estat ge-

neralitzada a tots els municipis de 

la subcomarca. Amb tot, els que han 

experimentat un augment relatiu 

més notable han estat Santa Maria 

de Martorelles (+11%), Martorelles 

(+5%) i Parets del Vallès (+4,9%). 

Montornès i la Llagosta són les po-

blacions amb una taxa d'aturats 

més elevada amb un 15,84% i un 

15,59%, respectivament.

Fa un any, el nombre d'inscrits a 

les oficines de Treball era de 7.021 

baixvallesans, 1.531 menys que 

aquest agost, xifra que suposa un 

augment del 21,81%, amb Mont-

meló, amb un 30,1% de creixement, 

al capdavant dels augments. 

OCUPACIÓ  RESPECTE  A L'AGOST DE L'ANY PASSAT, L'INCREMENT ÉS DEL 21,8% SEGURETAT

EQUIPAMENTS  ELS TREBALLS DE MANTENIMENT SERVIRAN TAMBÉ PER REFORÇAR-NEA L'ESTRUCTURA

MOLLET. L'Ajuntament ha reti-

rat les pantalles del parc de les 

Pruneres per arreglar-les i actu-

alitzar-les. Les pantalles es troba-

ven malmeses per alguns actes de 

vandalisme, però, a més, segons 

fonts municipals, la tecnologia 

que s'hi emprava estava donant 

molts problemes tècnics. Ara es 

faran tasques de manteniment i 

reforç de l'estructura i d'adeqüa-

ció del sistema de funcionament.

Retiren les pantalles 
de les Pruneres per 
problemes tècnics

aj.mollet

RETIRADA  Les pantalles es trobaven malmeses també per actes vandàlics

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Factures no 
pagades: com 
deduir-se la 
pèrdua

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

presó per a un molletà detingut 

pels aldarulls del Camp Nou
MOLLET. Un veí de Mollet, el Brian,  

s'enfronta a una pena de presó de 

dos anys, després de ser detingut 

el 18 de desembre del 2019 durant 

els aldarulls que van tenir lloc al 

Camp Nou en la concentració con-

vocada per Tsunami Democràtic. 

El Brian  que va sortir en llibertat 

sense mesures cautelars al cap de 

dos dies de la seva detenció, s'en-

fronta ara a una acusació d'atemp-

tat contra l'autoritati i a un delicte 

lleu de lesions per part de la fisca-

lia qui a banda dels anys de presó, 

demana 2 mesos de pena-multa pel 

delicte de lesions. Mentre que la 

Generalitat, que s'ha personat com 

acusació particular, fa una petició 

per desordres públics agreujats i 

pel delicte d'atemptat a l'autoritat 

de 2 anys de presó i pel de lesions 

demana una multa de 45 dies. 

Aquest dijous es va presentar da-

vant dels jutjats de Mollet el grup 

TRIBUNALS AL JOVE SE L'ACUSA DE DESORDRE PÚBLIC, ATEMPTAT A L'AUTORITAT I LESIONS

ALS JUTJATS En Brian, dijous, durant la presentació del seu grup de suport 

a.mir

de suport del Brian que demana 

la seva absolució. Des d'Alerta So-

lidària, els advocats que porten la 

defensa del cas, consideren que "és 

un intent de passar factura a to-

tes les mobilitzacions que hi han 

hagut en els darrers anys", i  en 

aquest sentit, exigeixen a la Gene-

ralitat  que "aturi el paper perse-

cutor de les mobilitzacions". 

A banda d'aquests fets, el Brian 

també està pendent d'un altre pro-

cés judicial pel qual va ser detingut. 

El jove està sent investigat per un 

delicte de desordres públics du-

rant les concentracions contra el 

Consell de Ministres del 21 de de-

sembre del 2018.     

11-S UNIRÀ QUATRE EDIFICIS DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT

Mollet acollirà una via 
catalana per l'Onze amb 
mesures de seguretat
MOLLET. Enguany, la celebració de 

la Diada de l'Onze de Setembre serà 

ben atípica. Les restriccions per la 

pandèmia han fet que l'ANC repen-

si el format d'enguany que barreja-

rà concentracions presencials amb 

mobilització virtual.

Mollet del Vallès ha estat un dels 

municipis catalans escollit per fer-

hi concentracions i comptarà amb 

el suport de les assemblees d'al-

tres poblacions properes com les 

de Parets, Sant Fost, Martorelles i 

Santa Maria de Martorelles i Lliçà 

d’Amunt.

Davant les recomanacions que 

no es produeixin aglomeracions, a 

Mollet, l'ANC farà una via catalana 

per "garantir el dret de manifes-

tació, i alhora, complir amb les 

mesures sanitàries", apunten des 

de l'Assemblea molletana. A més 

per participar-hi cal inscripció prè-

via a un web d'inscripcions o comu-

nicar-ho a l’Assemblea Mollet. "Els 

voluntaris dibuixaran uns punts 

a terra a dos metres de distància 

on han de col·locar-se les perso-

nes i vigilaran que es compleixin 

aquestes normes", indiquen.

La Via unirà diferents edificis de 

l'administració estatal per "recor-

dar on és el poder que aspirem 

a reemplaçar i exercir-lo en be-

nefici de la ciutadania de Cata-

lunya", expliquen des de l'ANC. 

En concret, hi ha previstos quatre 

punts d’inici de la Via: l'oficina de la 

Seguretat Social, l’INEM i les dues 

estacions de Renfe, quatre punts 

que acabaran units entre ells. Tot-

hom haurà d’estar al seu lloc abans 

de les 17.14 h.

Durant el temps que duri la Via 

hi haurà la lectura del manifest, 

timbals, gralles, etc. per donar caliu 

als participants. Es fotografiaran 

els diferents trams i les fotos s’en-

viaran a l’acte central de Barcelona, 

on hi haurà una pantalla que anirà 

projectant les fotos dels 100 punts 

de concentració del territori. Es po-

drà veure per Streaming a YouTube 

i a la resta de xarxes socials.  
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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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OPINIÓ

La pandèmia del coronavirus ha disparat la mortalitat respecte a l'any passat, 

una evidència que, ara, les dades –fredes i cruels– corroboren. Una altra dada, 

és que l'edat mitjana dels positius per la Covid-19 a Mollet és de 50 anys, una 

xifra que mostra que tota la població es troba en risc davant una malaltia que ha 

impactat dolorosament contra  la societat. Ara bé, s'ha demostrat que el col·lectiu 

de la gent gran, molts d'ells en residències, és un dels més vulnerables. Del total 

de morts per la Covid al Baix Vallès, la meitat han estat residents. Durant les 

pitjors setmanes pel que fa a defuncions, a finals de març i principis d'abril, es va 

constatar la situació deficient del sistema residencial però no només per fer front 

a la crisi sanitària. Van quedar al descobert les carències per atendre un grup 

poblacional que cada cop és més nombrós. En la situació actual cal blindar aquest 

col·lectiu i preservar-lo del virus però també és necessari repensar fòrmules, eines 

i recursos públics per donar una resposta futura amb garanties a la nostra gent gran.

MORTALITAT I COVID

Editorial

es del grup municipal dels socia-
listes de Montornès, lamentem la 
irresponsabilitat d’un govern que 
porta a aprovació uns pressupos-
tos sense consens. El govern no ha 

estat capaç d’aconseguir que cap dels cinc 
grups que conformen l'oposició, donés su-
port a uns pressupostos improvisats, sense 
sentit, amb propostes absurdes com una 
sauna de 50.000 € i errors molt importants.

És curiós, que després d’haver arribat a un 
acord unànime per lluitar contra la crisi deri-
vada de la pandèmia, on tots els grups vam 
proposar mesures que formen part d’aquest 
pacte per ajudar a que ningú quedi enrere al 
nostre municipi; el govern no pogués garan-
tir l’aprovació dels pressupostos municipals 
a aquestes alçades de l’any.  

Els regidors i regidores socialistes, vam 
treballar intensament les setmanes ante-
riors al ple per tancar acords amb el govern, 
tal i com va admetre l’alcalde al mateix ple.

La resposta que vam obtenir va ser que 
l’expedient estava tancat i no es podien fer 
les modificacions que demanàvem per pri-
oritzar inversions en l’adequació d’equipa-

Fracàs del pressupost municipal

D

EVA 
DÍAZ MEDINA

Cap del grup municipal del PSC 

a l'Ajuntament de Montornès

Promou:
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Amb la fugida de l'ex-rei esclata
el màxim escàndol i la indolència

és tal que ni un bri de 
manifestació de descontentament

oncebem els parèntesis com 
espais en blanc inserits en una 
història, però obviem que són 
un petit àmbit acotat i emplenat 

amb vida pròpia, en un mentrestant que ad-
dicionalment, enriqueix. Suposo que per això, 
el parèntesi que vivim sembla una mena de 
buit en el qual ni ha passat res ni segurament 
passarà res. Tan aclaparadora és la crisi del 
coronavirus, però tan mal bastida és la nos-
tra societat i el règim en el qual vivim, que no 
hem estat capaços de viure aquest entreacte 
com un possible revulsiu que permeti canvi-
ar les coses. Només cal fer una repassada a 
les grans qüestions socials que van quedar 
a l'aire per arribar a la conclusió que no ha 
passat pràcticament res i que, en tot cas, per 
l'estancament, l'aigua s'ha corromput més i 
els mosquits hi han niuat. 

Posem-ne d'exemple la fugida de l'ex-rei, 
amb col·laboració de diverses instàncies de 
l'Estat, per activitats que podrien incórrer 
en un tipus delictiu fiscal greu. Ho escric 
així perquè hom pot considerar que atemp-
to contra la seva presumpció d'innocèn-
cia, però aquest no és el cas perquè seria 
l'únic "ciutadà", juntament amb son fill, 
inviolable davant la justícia i no requeriria 
d'aquest dret. Ho dic d'aquesta manera per 
tal que no m'acusin de calumniar-lo tal com 
està el pati; no són menester més màrtirs. 
Doncs bé, esclata el màxim escàndol i la in-

C

PARÈNTESI

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

dolència és tal que ni un bri de manifesta-
ció de descontentament. Si algú s'atreveix 
a parlar de república, el fantasma del pont 
aeri reapareix amb un "ara no toca" ben 
pujolià. És obvi que no toca: si ens plante-
gem fer caure la monarquia, cau la cadena 
de privilegis que fonamenta l'actual règim.

Però és obvi: si es trastoca tot, llavors si 
tornem a amuntegar malalts i difunts no 
podran limitar-se a culpar-nos com a so-

cietat indisciplinada, insolidària i egoista. 
No podran atribuir-ho al fet que tractem 
amb familiars i amics i ens esbargim -per-
què sembla ser que el coronavirus no es 
transmet tant en altres circumstàncies, 
entén de moral- i potser hauran d'explicar 
que no s'ha efectuat una redistribució pro-
funda de recursos i mitjans com es plante-
ja en altres països.

Efectivament, hem tingut un parèntesi 
en blanc. No ha passat absolutament res. I 
no passarà res perquè la història fa temps 
que ja és finida i no hi haurà gaire cosa per 
explicar quan haguem convingut -ens hi 
hauran convençut- que hem retornat a una 
suposada normalitat.

El mar pot ser un blau llençol 
amb la vora ben planxada... 
i el cel pot ser els dos coixins 
on aviat compatirem espais

Rosa M. Pasqual, Cardedeu

a força de l’amor anima el desig 
i la il·lusió. La natura sent en les 
seves estructures de palau còs-
mic la veritat de relacions huma-
nes. La natura viu  l’amor. L’aigua 

i l’aire alenen les passions humanes sen-
tint-se peces dels íntims sentiments de les 
persones. La immensitat del blau marí és el 
llençol que guarda els secrets de l’abraçada 
fent de coixí el cel perquè d’estimar també 
en saben els éssers humans. El cel i el mar, 
coixins i llençol, si les relacions són pacífi-

L

SENTIMENT LLIURE

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

ques o turmentoses, no deixen mai d’alenar 
l’amor. La natura és sempre imatge d’infi-
nit, i l’ésser humà s’hi sent projectat en les 
alegries i les penes, com les tempestes en 
mar i cel no malmeten mai la seva identitat 
i en la tranquil·litat de la calma, la pau de 
les relacions humanes dona més intensitat 
a la vida.  Mar i cel són imatge de l’infinit 
etern, mirall projectant la llum del sol, de la 
lluna i les estrelles, comunicant a la ment 
humana que els seu ésser és imatge de pro-
jecció divina. I és precisament, com resa el 
poema amb “on aviat compartirem espai” el 
perquè les relacions humanes sense trans-
cendència el vent se les emporta i les ones 
del mar les ofega. El sentit poètic mena de 
la mà per descobrir en la intimitat humana 
la realitat de l’infinit. Sense amor transcen-
dent les relacions humanes esdevenen no-
més temporals perquè no descobreixen “on 
aviat compartirem espais”. Missatge poètic 
llegit en les pàgines de la natura.

ments i escoles davant la crisi provocada per 
la COVID i avançar-nos a l’horitzó d’incertesa 
que aquesta situació suposa.  Tampoc vam 
rebre resposta sobre la proposta d’aplicació 
dels ingressos extraordinaris derivats de les 
sancions per mantenir pisos buits a donar 
ajuts per a l’accés a l'habitatge, tal com obli-
ga la Llei del Dret a l’Habitatge.

Lamentem que l’alcalde no concedís més 
temps per tancar un acord i estalviar-nos el 
desagradable espectacle del Ple.  Malaurada-
ment, va deixar clar, que no tenia intenció de 
tancar cap mena d’acord amb el grup socia-
lista en relació als pressupostos i que la seva 
aposta anava en una altre direcció.

I en aquesta línia, vam assistir a una mena 
de joc de “trileros”. Durant el Ple apareixia 
en pantalla el conveni de la Fundació Cruyff i 
altres propostes, que van fer de la sessió una 
subhasta i una demostració del poc respecte 
amb el que el govern utilitza l’Ajuntament,

No volem oblidar-nos d’agrair al servei 
municipal de premsa, que paguem tots i to-
tes, la tasca de convertir un dels fracassos 
més incontestables i rotunds del govern en 
una notícia inexistent, entenem que els re-
forços contractats en els darrers temps, han 
treballat intensament en aquest objectiu.

Tanmateix, reiterem la disposició a re-
prendre el debat de forma serena i raonada, 
per tancar acords que beneficiïn als veïns i 
veïnes de Montornès, que són i han estat 
sempre la nostra prioritat.
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ESPORTS

Els Jocs Esportius, a l'esperaL'estatal de resistència GT al Racing Weekend
L’Ajuntament de Mollet ja està treballant amb el 

possible calendari dels Jocs Esportius Escolars, 

intentant que comencin el més tard possible 

per veure com s’inicia el curs escolar 2020-21 

arran de la pandèmia de la Covid-19. 

El Circuit de Barcelona-Catalunya presenta un canvi en el calendari de 

curses per al mes de novembre. Es tracta del Campionat d'Espanya de 

Resistència GT-CER, també puntuable per als Campionats de Catalunya 

d'Automobilisme. La prova, que estava prevista pel 8 de novembre, 

passa al 14 i 15 del mateix mes amb el Racing Weekend a Barcelona.

MOLLET/PARETS. Amb els jugadors 

a la graderia i sense públic al Ger-

mans Gonzalvo. El dissabte passat 

el CF Mollet UE va ser el primer 

equip de futbol del Baix Vallès en 

disputar un amistós després de 

més de cinc mesos de l'aturada de 

l'activitat per la Covid-19. El con-

junt molletà dirigit per David Pa-

rra ha estat el primer a fer rodar la 

pilota per jugar un partit de futbol 

amateur al territori. 

El conjunt molletà, que està 

totalment renovat, va debutar 

contra el Girona B, de la Tercera 

Divisió espanyola, oferint un duel 

intens, gens habitual per aquestes 

dates. Tot i perdre per la mínima, 

per 0 a 1, el més important va ser 

tornar a disputar un compromís 

de futbol. "Després de cinc me-

sos aturats, les sensacions són 

molt positives. El més impor-

tant ha estat la tornada a dispu-

tar un partit", valora el tècnic del 

CF Mollet UE, David Parra, que es 

mostrava satisfet de poder haver 

començat la pretemporada sense 

cap incident extraesportiu. 

El Mollet ja té definida la seva 

pretemporada i ja ha disputat fins 

a tres amistosos. Diumenge va go-

lejar el Barberà Andalucia (5-0), 

de la Segona Catalana, i dimecres 

l'Argentona (6-1), també de la Se-

gona Catalana.  "Seguim provant 

coses a l'equip, cal anar partit 

jl.r.b.

FUTBOL | Primera Catalana EL CF MOLLET UE ESTRENA LA PRETEMPORADA DISPUTANT TRES DUELS SENSE PÚBLIC

a partit", valora Parra. El pròxim 

partit del conjunt molletà serà 

dissabte a Terrassa, contra el Sa 

Cristobal. 

Mesures contra la Covid-19
El CF Mollet UE va organitzar els 

partits amb diverses mesures 

per evitar contagis del coronavi-

rus, segons marca la directriu de 

la Secretaria General de l'Esport 

de Catalunya i que segueix la Fe-

deració Catalana de Futbol i els 

Els partits de futbol tornen al Baix 
Vallès després de més de cinc mesos

ajuntaments. En aquest cas, "es 

limita al màxim la presència 

d'espectadors a les instal·la-

cions, exceptuant l'acompan-

yament d'esportistes menors 

d'edat, els quals podran acce-

dir-hi amb un adult", informa 

el departament d'esports de la 

Generalitat, que també recomana 

"limitar al màxim la utilització 

de vestidors i dutxes, priorit-

zant, especialment per als ca-

sos de proximitat que s'acce-

GERMANS GONZALVO El CF Mollet UE va rebre dimecres l'Argentona al camp municipal sense públic

deixi a la instal·lació ja canviat 

des de casa".   

El CF Parets arrenca dissabte
Pel que fa al CF Parets, de Miquel 

Muñoz, també ha començat la pre-

temporada. El conjunt paretà dis-

putarà dissabte el primer amistós, 

a casa, contra el Torelló, de la Se-

gona Catalana, a les 19 h; i dijous 

vinent, el segon, en un derbi baix-

vallesà al camp de la Molletense, a 

les 20.45 h.  jl.rodríguez B.

BAIX VALLÈS. Els equips baixva-

llesans de la Segona i la Tercera 

Catalana han començat la gran 

majoria els entrenaments de la 

pretemporada aquesta setmana. 

A la Segona Catalana, la Molleten-

se, que presenta una dotzena de 

novetats a la plantilla, disputarà el 

seu primer duel amistós dissabte 

al camp del Cerdanyola B, mentre 

que el segon serà el pròxim dijous 

a casa contra el CF Parets, a les 

20.45 hores. 

Pel que fa a la Tercera Cata-

lana, amb diversos equips baix-

vallesans, la gran majoria han 

començat aquesta setmana els en-

trenaments. Fins ara, hi ha previst 

per banda del Montornés Norte vi-

sitar diumenge el camp de l'Alella; 

el CF Martorelles, rebrà dissabte 

el Terlenka, a les 18 h; i el filial del 

CF Parets, que és recent ascendit, 

visitarà el camp del Barberà B. 

També ha iniciat la pretempo-

rada aquests dies el CF Montmeló 

UE.  

Segona i Tercera Catalana

Els amateurs 
confirmen duels 
de pretemporada
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ALPINISME EL PARETÀ TÉ DIFICULTATS PER VIATJAR PER CULPA DE LA COVID-19

Sergi Mingote ajorna el repte 
14x1000 fins a la primavera

PARETS. Sergi Mingote ha posposat nova-
ment el repte del 14x1000 per culpa de la 
Covid-19. El paretà ja va haver d'allargar el 
repte de pujar en mil dies els catorze cims 
de vuit mils metres sense oxigen artificial a 
la primavera i ara ha hagut de fer el mateix. 
D'aquesta manera, l'alpinista no afrontarà 
les pujades al Makalu (8.463 m) i al Cho 
Oyu (8.201 m), que havien de ser el vuitè 
i novè cim del projecte i preveu reprendre 
el projecte la primavera del 2021.  

Tot i aquest nou entrebanc, Mingote 

posa bona cara a la situació. "La situació 

està molt complicada i estan passant 

moments difícils pel coronavirus", feia 
referència del Nepal Mingote en un vídeo a 
les seves xarxes socials, que afegia: "he ha-

gut d'ajornar el projecte fins a la pròxi-

ma primavera". 
Davant aquesta situació, l'alpinista ja ha  

muntat un nou projecte solidari a la Vall de 
Khande, al Pakistan, per portar roba i ma-
terial. El paretà preveu marxar al Pakistan 
el pròxim 7 de setembre.  jl.rodríguez 

ARXIU

JOSEP MARIA MARSÀ

MOLLET. El DM Group Mollet es 
veurà les cares contra el CB Gra-
nollers a la primera fase de la Lliga 
Nacional Catalana d'EBA. L'equip 
de Josep Maria Marsà, que va ser 
finalista el curs passat d'aquesta 
competició, també ha estat enqua-
drat contra el Barberà. 

Com en els darrers anys, la com-
petició  mantindrà la seva estruc-
tura de la fase prèvia de 8 grups, 
amb representació d'arreu del 
territori. El Mollet està al grup 7 i 
disputarà el primer duel el 20 de 
setembre a casa contra el Barberà 
i el 3 d'octubre, disputarà el derbi 
vallesà contra el Granollers. 

Els primers classificats de cada 
grup es classificaran per jugar la 
Final a Vuit prevista pels dies 10 
(Quarts de Final), 11 (Semifinals) 
i 12 d'octubre (Final) amb seu en-
cara per determinar. 

Inici de la pretemporada
L'equip de Josep Maria Marsà ja 
ha començat la pretemporada al 
pavelló de la Plana Lledó amb la 
intenció d'arribar en les millors 

BÀSQUET  L'EQUIP MOLLETÀ INICIA LA PRETEMPORADA

El DM Group Mollet contra 
el Granollers i el Barberà

condicions als dos partits de la 
fase de grups de la Lliga Catala-
na, i posteriorment, a l'inici de la 
Lliga d'EBA. El Mollet ha estat en-
quadrat al grup C-3 de la compe-
tició estatal i disputarà la primera 
jornada el 18 d'octubre, a domicli, 
contra el Mataró Parc Maresme. 

L'equip preveu jugar el primer 
amistós dissabte a la pista de 
l'Hospitalet. 

A.s.

ATLETISME L'ATLETA S'IMPOSA AL CONTROL ABSOLUT CELEBRAT A LES PISTES DE MOLLET 

Sánchez, que s'ha estat entrenant 
entre les pistes d'atletisme de Gra-
nollers i Terrassa.

El molletà participarà aquest cap 
de setmana en la fase final de la Di-
visió d'Honor espanyola a Madrid 
amb el Fent Camí Mislata i la pròxi-
ma setmana tornarà per competir 
a l'estatal. "L'objectiu sempre és 

estar entre els tres millors clas-

sificats i anem amb aquesta in-

Álex Sánchez prepara l'estatal 
de javelina amb una victòria
MOLLET. El molletà Álex Sánchez 
va imposar-se al control absolut 
d'atletisme de Mollet amb una vic-
tòria en javelina, que impulsa les 
opcions del llançador per a l'esta-
tal. L'atleta, que pertany al conjunt 
valencià Fent Camí Mislata, va par-
ticipar dissabte amb èxit al control 
que va organitzar el Club Atlètic 
Mollet a les pistes municipals d'at-
letisme La Pedra Salvadora.

L'atleta va triomfar a casa en 
la seva primera competició ofi-
cial després del confinament i de 
la tornada als entrenaments, el 
passat juliol. En les setmanes vi-
nents, el molletà haurà d'exigir-se 
al màxim amb dos campionats es-
tatals i un de català. En la prova 
molletana, que serveix com a pre-
paració, va aconseguir una marca 
de 67,20 metres, sent la millor del 
control. "Em sento molt bé i fort. 

M'ho vaig prendre com un en-

trenament perquè era la prime-

ra competició després de tot i va 

ser del tot satisfactòria", admet 

tenció", diu el molletà, que també 
participarà al Campionat de Cata-
lunya de l'11 d'octubre.

Mollet, referent
Mollet va reunir dissabte prop de 
150 atletes de diferents modali-
tats. Entre aquests, també hi havia 
la molletana Carmen Sánchez, que 
també va guanyar en la final dels 
200 metres llisos.   jl.rodríguez 

EN ACCIÓ El molletà celebra un triomf en javelina

s.M.

SOLIDARITAT Sergi Mingote amb una part del material que ja ha aconseguit
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Els sortejos es realitzaran el 22 de setembre, 

27 d’octubre i 6 de novembre.
* a cada sorteig es premiarà amb 50 vals de 10 

ccm

CICLISME LA PROVA S'HAVIA DE CELEBRAR EL 13 DE SETEMBRE EN UN CIRCUIT PEL VALLÈS

Se suspèn el 40è Critèrium 

Ciclista júnior de Mollet
MOLLET. El Translujan-Club Ci-

clista Mollet, conjuntament amb 

l’Ajuntament de Mollet, ha anun-

ciat la decisió de suspendre, de 

mutu acord, la 40a edició del Cri-

tèrium del Vallès Junior de Ciclis-

me - Gran Premi Diputació de Bar-

celona i Campionat de Catalunya 

en ruta que s’havia de celebrar el 

13 de setembre a Mollet per la si-

tuació actual de la pandèmia per 

la Covid-19. Aquesta és la segona  

vegada enguany que la cursa se 

suspèn. 

El president del Club Ciclista 

Mollet, Toribio Muga, ha expres-

sat que els ha costat molt prendre 

aquesta decisió “però la pru-

dència davant dels últims indi-

cadors (de la Covid-19) ens ha 

refermat a prendre aquesta de-

terminació”. Muga ha afegit que 

“hem treballat molt per fer pos-

sible aquesta edició, i haver-la 

de suspendre ens dol, però la 

salut està per sobre de qualse-

vol dubte”.  

Adrián Ferrer, bronze júnior català

Adrián Ferrer es va quedar a tan sols 26 segons de la victòria del 
Campionat de Catalunya júnior individual de contrarellotge. El ciclista del 
Translujan-CC Mollet va pujar al tercer esglaó del podi amb el tercer millor 
registre, que va tenir lloc diumenge al traçat del Circuit de Barcelona-
Catalunya. El ciclista del club molletà va completar les dues voltes al 
Circuit amb un temps de 12 minuts i 29 segons, quedant-se a 26 segons 
del campió, Arnau Gilabert, i a 14, del segon, David Peñaranda. Aquest és el 
segon any que repeteix al podi català perquè el curs passat es va procla-
mar campió, quan era júnior de primer any. El CC Mollet va classificar dos 
membres més entre els quinze millors classificats amb Pol Mulet (5è), a 39 
segons del primer, i Ignasi Lambea (14è), a 1 minut i 11 segons.

mollet hc

PRETEMPORADA Un dels moments dels entrenaments de dimarts

MOLLET. El Mollet HC va començar 

dimarts els entrenaments de la 

pretemporada al pavelló Riera 

Seca, des dels conjunts prebenja-

mins fins als primers equips. Tota 

la base ha iniciat el nou curs, ex-

cepte els infants d'escola, que es 

preveu que ho facin d'aquí a dues 

setmanes. El club ha iniciat l'acti-

vitat amb un protocol per evitar 

contagis de la Covid-19, prohibint 

l'accés de públic en entrenaments 

i partits, i controlant l'accés amb 

un registre d'assistència a la ins-

tal·lació. 

L'entitat molletana compta 

aquest curs amb 14 equips. Els 

conjunts absoluts masculí i fe-

mení preveuen començar la nova 

temporada 2020-2021 a finals de 

setembre, tot i que encara falta 

concretar el calendari de compe-

tició per banda de la Federació 

Catalana de Patinatge.  

HOQUEI  ES PROHIBEIX L'ACCÈS DE PÚBLIC AL PAVELLÓ

El Mollet HC inicia els 

entrenaments al Riera Seca
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El monòleg 'Tinder sorpresa' 
arriba al Museu Abelló

Quim Masferrer porta 'Bona 
gent' al Sorralet de Montornès

ESPECTACLES  LA REPRESENTACIÓ DE L'HUMORISTA CATALÀ ANDREU CASANOVA TINDRÀ LLOC EL PRÒXIM DIJOUS 10 DE SETEMBRE A LA TERRASSA DEL MUSEU A LES 21 H

L'OBRA ESTAVA PROGRAMADA PER A FINALS DE MARÇ, PERÒ ES VA HAVER D'AJORNAR A CAUSA DEL CONFINAMENT I, FINALMENT, TINDRÀ LLOC AQUEST DISSABTE

ANDREU CASANOVA  Reflexionarà sobre les aplicacions per lligar

mpc management

QUIM MASFERRER  Farà una doble sessió del seu xou dissabte a les 18 i a les 21 h

teatre guerrilla

les seves pròpies  experiències vi-
tals, explicarà anècdotes divertides 
i resoldrà les qüestions més inquie-
tants de l'art de lligar virtualment.

Les entrades, que són gratuïtes, 
es poden reservar al Museu, que 
des de dijous està obert en l'horari 
habitual. 

MONTORNÈS. El mediàtic actor, hu-
morista i presentador Quim Mas-
ferrer representarà dissabte el seu 
espectacle Bona Gent a la Carpa Po-
livalent El Sorralet de Montornès. 
Serà en dues sessions, a les 18 h i 
a les 21 h.  Masferrer era el cap de 
cartell de la programació Montor-

nès aixeca el teló del primer trimes-

tre de l'any i havia d'actuar el 28 
de març passat al teatre Margarida 
Xirgu amb motiu del Dia Mundial 
del Teatre. Tanmateix, la pandè-
mia va fer que s'ajornés la data de 
l'espectacle fins al setembre.

"Durant anys, dècades i segles, 
hem aplaudit actors, actrius, 
dramatúrgies, escenografies i 

directors, però ens hem oblidat 
d’una peça clau del teatre: el pú-
blic", diu l'autor i intèrpret del xou, 
qui pujarà a l'escenari per fer un ho-
menatge al públic en un espectacle 
únic i impossible de repetir perquè 
els assistents al Sorralet seran els 
protagonistes que escriuran l’argu-
ment d’aquesta experiència.  

EL CARTELL

MOLLET. L'humorista català An-
dreu Casanova portarà el seu mo-
nòleg Tinder sorpresa a la terrassa 
del Museu Abelló. Serà dijous 10 
de setembre a partir de les 21 h.

Les maneres de lligar han canviat 
molt en els últims anys. "Avui en 
dia lligar ja no és el que era. És 
molt millor!", assegura Casano-
va, qui convidarà els espectadors 
a realitzar un safari còmic per tota 
la selva d'aplicacions per lligar que 
darrerament estan de moda. Tin-

der sorpresa és un monòleg hila-
rant que canviarà la percepció del 
públic sobre les aplicacions peer 
lligar. Andreu Casanova, a través de 

El mateix dijous també es faran dues ac-

tivitats més al Museu Abelló –totes dues 

gratuïtes amb inscripció prèvia–. De 17 h 

a 19 h tindrà lloc la gimcana familiar La ra-

tolina ha perdut la seva maleta. Es tracta 

d'un joc de pistes per jugar en família en 

què els participants hauran de descobrir 

un enigma amb l’ajuda dels personatges 

que s’amaguen a la Col·lecció Abelló. En 

acabar, arribarà el torn de la visita Ismael 

Smith, l'irreverent dandi català. El direc-

tor del Museu d’Art de Cerdanyola, Txe-

ma Romero, dirigirà aquesta visita guiada 

que arrencarà a les 19.30 h.

UN JOC DE PISTES I 
UNA VISITA A L'OBRA 
D'ISMAEL SMITH

Més activitats

Reobre la Biblio@teneuLa mostra Feminartist, disponible fins a l'octubre
Dimarts va reobrir la Biblioteca
Biblio@teneu de Sant Fost, que estarà 
disponible en els següents horaris: dilluns, 
dijous i dissabtes de 10 h a 13.30 h; i de 
dilluns a divendres de 15.30 h a 20 h.

L'Ajuntament de Mollet ha prorrogat la mostra Feminartist 2020, que 
es podrà visitar al CIRD Joana Barcala (c. Àngel Guimerà, 15) des del 7 de setembre fins al 2 d'octubre. L'exposició està formada per una 
vintena d'obres d'art realitzades per dones artistes de la comarca i es 
va inaugurar el 5 de març per commemorar el Dia de la Dona.

CULTURA

dissabte 5

diumenge 6

divendres 4

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

Seguirà la progressió en 
l’augment de la tempera-
tura d’aquesta setmana, 
amb cel serè i sol durant 
tota la jornada.

La tònica vol ser la matei-
xa, amb temps assolellat 
i temperatures encara un 
xic més altes, amb valors 
normals d’estiu.

Les temperatures es fre-
naran un pèl, quedant 
lleugerament més baixes 
que ahir, però continuant 
amb un cel assolellat.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 27 30ºC 22ºC 29ºC - 29 km/h SE

DIVENDRES, 28 30ºC 23ºC 27ºC 3,8 29 km/h ENE

DISSABTE, 29 24ºC 16ºC 19ºC 13,8 23 km/h NNE

DIUMENGE, 30 25ºC 14ºC 23ºC 11 32 km/h NE

DILLUNS, 31 27ºC 14ºC 25ºC 0,2 29 km/h W

DIMARTS, 1 25ºC 16ºC 24ºC 3,4 23 km/h SE

DIMECRES, 2 26ºC 17ºC 25ºC - 34 km/h SSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Tallers per a infants i adults
en la nova temporada del CRA'P

MOLLET. Amb l'arribada del setem-
bre, arrenca el nou curs de tallers i 
activitats del CRA'P (Pràctiques de 
Creació i Recerca Artística), amb 
els quals experimentar amb el cos 
i la creativitat.

Els dies 19 i 20 de setembre, de 
10 h a 14 h, tindrà lloc el taller in-
tensiu Energia i imaginació - crea-

ció escènica, amb el qual es busca 

desenvolupar tant els recursos 
individuals com col·lectius amb 
rituals, disciplines, exercicis i jocs. 
Està dirigit a qualsevol persona in-
teressada a explorar en el camp de 
l’expressió. No és imprescindible 
tenir experiència en les arts escè-
niques.

Els entrenaments de Kalari-
payattu amb Esther Freixa es 

prorroguen una temporada més. 
Les pràctiques d'aquest art marci-
al del sud de l’Índia es farà de se-
tembre a desembre els dimecres i 
divendres de 8.30 h a 9.45 h, i els 
dimarts de 20.15 h a 21.30 h.

D'altra banda, l'entitat molle-
tana impartirà el taller Universos 

en moviment, amb Esther Freixa 
i Diana Gadish, els dijous de 20 h 
a 22 h des del mes d'octubre fins 
al desembre. Es tracta d'un espai 
d’exploració personal a través de 
diverses tècniques i pràctiques 
per connectar amb la sensibilitat 
del cos i obrir la percepció. 

Per últim, la proposta per als 
més petits serà el taller Cos escènic, 
una proposta basada en les arts 
escèniques del teatre i la dansa en 
què descobrir el propi cos, la rela-
ció amb els altres i el fet creatiu. 
Està adreçat a infants i adolescents 
d'entre 3 i 14 anys i s'impartirà de 
l'octubre al juny a càrrec dels do-
cents Julieta Ferraro, Isidora Ze-
gers, Sigrid Kollmannsperger, Dia-
na Gadish i Esther Freixa. 

CREACIÓ  L'ENTITAT MOLLETANA OFEREIX QUATRE ACTIVITATS PER AL DARRER TRIMESTRE DE L'ANY

'COS ESCÈNIC'  Imatge del taller adreçat als infants

cra'p

Concurs per fotografiar
'la vida secreta' del Parc
de la Serralada Litoral
BAIX VALLÈS. El Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral –del qual en 
formen part alguns ajuntaments 
baixvallesans com el de Montor-
nès, Martorelles i Santa Maria de 
Martorelles– ha convocat la 12a 
edició del concurs fotogràfic, que 
en aquest cas té com a temàtica La 
vida secreta del Parc. L'objectiu 
del certament és promoure els va-
lors naturals, culturals i històrics 
del territori.

Es poden presentar les instan-
tànies fins al 15 d’octubre i, com 
és habitual, hi ha dues categories: 
una per a infants de fins a 14 anys 
i una altra per a majors d’aquesta 
edat.

Pel que fa a la categoria infan-
til, es lliurarà un únic premi, que 
constarà d'un xec regal de la bo-
tiga Abacus per valor de 50 euros. 
Quant a la categoria adulta, seran 
tres els premis que es donaran: el 
primer premi està dotat amb un 
cap de setmana per a dues perso-
nes en una casa rural, mentre que 

el segon i el tercer consisteixen en 
un àpat per a dues persones en un 
restaurant de l’àmbit del Parc i una 
cistella de productes agroalimen-
taris, respectivament.

Per últim, el Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral també publica-
rà les fotos participants en les se-
ves xarxes socials i la instantània 
que rebi més M’agrada s'endurà el 
premi del públic, que consistirà en 
una cistella de productes agroali-
mentaris.

A banda de les cinc imatges 
guardonades, el jurat escollirà deu 
obres més que, amb les guanyado-
res, formaran part del calendari 
del Parc 2021 i d’una mostra foto-
gràfica itinerant que passarà per 
les biblioteques del territori.

Per participar-hi s'han d'enviar 
fins a un màxim de quatre imat-
ges inèdites a l’adreça electròni-
ca p.slitoral@diba.cat juntament 
amb el formulari que hi ha al web 
del Parc (parcs.diba.cat/web/lito-

ral/concurs-fotos).  

CERTAMEN  ES PODEN ENVIAR LES IMATGES FINS AL 15 D'OCTUBRE
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CURS 2020-21

A partir del dia 15 de setembre

NO ET QUEDIS SENSE PLAÇA!

primària · secundària · batxillerat Carrer Prat de la Riba, 10 · Sant Fost de Campsentelles · M. 680 50 38 54 · info@academiavivas.comi

  El nostre primer curs i sens dubte un curs extraordinari.

  El proper 15 de setembre comencem les classes.

  Grups reduïts de màxim 6 alumnes per grup.

  Es prendran totes les mesures sanitàries necessàries.

TORNEM A L’ESCOLA I HO FEM AMB L’ACADÈMIA

Comencem un nou curs a l’Acadèmia

Els Pets protagonitzaran l'actuació 

musical estrella de la festa major 

de Martorelles el pròxim dissabte 

12 a les 22 h a la plaça El·líptica. De 

fet, les entrades, a un euro, van ser 

les primeres a esgotar-se, al cap de 

pocs dies de posar-se a la venda.

El concert de la banda de Cons-

tantí –emmarcat en la gira 20/20–

oferirà una mirada retrospectiva 

del que han estat els 35 anys de la 

carrera del grup, i serà una petita 

festa per a celebrar aquest 35è ani-

versari amb els seus seguidors. Els 

Pets interpretaran 20 grans èxits 

de forma cronològica inversa, des 

dels més recents i acabant amb els 

més antics.

D'altra banda, el mateix dia a les 

20 h, al pati de la Masia, pujarà a 

l'escenari Dani Lleonart, més cone-

gut com a Pulmón Beatbox, per fer 

a Martorelles el seu xou anomenat 

Flow. Dani Lleonart, veí de Sant Cu-

gat, ha participat en el campionat 

del món de beatbox en diverses 

ocasions, és un dels principals re-

ferents d’aquest gènere a Espanya 

i s’ha especialitzat en la modalitat 

de Loopstation, que consisteix a 

gravar diverses capes de sons i re-

produir-les al mateix temps. El be-

atbox es basa en la imitació de sons 

amb la boca i pot recrear ritmes, 

melodies, instruments musicals o 

efectes especials, entre d’altres.

Vermuts amb artistes locals
El programa de festa major també 

comptarà amb dos vermuts musi-

cals (dissabte 12 i diumenge 13 a les 

12 h al pati de la Masia) amb dues 

actuacions de quilòmetre zero.

Els primers seran Zesc, una 

banda formada per la martorelles-

enca Judit M. Gené (teclats i veu) i 

els montornesencs Francesc Gil 

(guitarra i veu) i Quentin Lionma-

ne (bateria). Tots tres estrenaran 

dissabte el seu segon EP, Ferida, en 

concert. Es tracta d'un àlbum amb 

el qual la banda ha avançat cap a 

una nova sonoritat més experi-

mentada i que està farcit de shoega-

ze i de referències que transporten 

a la psicodèlia i al rock més sorollós.

L'altra actuació, diumenge, anirà 

a càrrec dels martorellesencs Ra-

quel Castro (violí) i Yuval Gotlibo-

vich (viola), amb un Vermut de cine. 

Tots dos són professors a l’Escola 

Superior de Música de Catalunya 

(ESMUC). Castro gaudeix d’una car-

rera com a intèrpret i pedagoga del 

violí; i Gotlibovich, qui ha guanyat 

diversos concursos internacionals, 

sobresurt com un dels violistes més 

demanats de la seva generació.  

MÚSICA  PULMÓN BEATBOX, ZESC, RAQUEL & YUVAL, PEIX FREGIT I LA SELVATANA ACTUARAN AL PATI DE LA MASIA, I ELS PETS HO FARÀ A LA PLAÇA EL·LÍPTICA

ELS PETS  La banda de Constantí portarà un concert retrospectiu amb una vintena de grans èxits de tota la seva trajectòria

els pets

Els Pets, beatbox i dues actuacions de 
quilòmetre zero, els protagonistes musicals

pulmon beatbox

PULMÓN BEATBOX  El santcugatenc és referent del seu gènere a l'Estat

Els clàssics

Les havaneres són una de les activitats 

consolidades a la festa. El grup convidat 

d'enguany serà Peix Fregit –de Calella 

de Palafrugell– que actuarà dimecres 

(22 h) al Pati de la Masia. L'Orquestra 

Selvatana és el grup més clàssic de la 

programació i divendres 11 (19 h i 21 h) 

actuarà per 26è any consecutiu a la festa 

de Martorelles, també al pati de la Masia.

HAVANERES AMB PEIX 
FREGIT I LA SELVATANA

FESTA MAJOR
DE MARTORELLES

AJUNTAMENT DE

Martorelles
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Teatre infantil i clowns a la programació

El teatre, l'humor i els xous de clowns 

tornaran a ser protagonistes de la fes-

ta de Martorelles. Tot plegat arrenca-

rà dimecres (17 h) amb un espectacle 

itinerant pels carrers del municipi a 

càrrec de Pep Callau, per gaudir des 

del balcó de casa. A Resistència Tour, 

Callau anirà acompanyat de Le Sound 

Truck, una màquina pensada per es-

campar la disbauxa arreu.

L'endemà (19 h), Zum-zum teatre re-

presentarà La gallina dels ous d'or al pati 

de la Masia.  Els protagonistes, dos gran-

gers, sempre repartien els pocs diners 

que tenien amb qui més ho necessitava. 

Un dia, però, una gallina va pondre un 

ou d’or a la seva granja. La història "con-

ta que el diners són un cuento”.

Per la Diada arribarà el torn de La 

tresca i la verdesca, que després de 

més d'una vintena d'anys sobre els 

escenaris representaran l'espectacle 

d'animació infantil Zum, també al pati 

de la Masia. Es tracta d'una actuació 

amb cançons i danses de creació prò-

pia, que cerca la participació del públic 

i que s'adaptarà a les característiques 

de la gresca d'enguany, on tothom hau-

rà de mantenir-se assegut i mantenint 

la distància amb la resta d'assistents.

Per últim, diumenge 13 (20 h), Rhum 

& cia presentarà Gran reserva a la pla-

ça El·líptica. Els cinc pallassos de la 

companyia recuperaran els principals 

números dels seus tres espectacles 

anteriors i n'afegiran algun de nou, en 

un xou en què la música i la màgia –i 

evidentment també l'humor– seran 

clares protagonistes. 

ESPECTACLES  L'AJUNTAMENT HA PROGRAMAT QUATRE ACTUACIONS TEATRALS, ENTRE LES QUALS HI HA EL XOU D'EN PEP CALLAU, QUE RECORRERÀ ELS CARRERS DEL POBLE

la tresca i la verdesca

LA TRESCA I LA VERDESCA  Vestits d'abella aterraran a Martorelles

rhum & cia

RHUM & CIA  Música i màgia a càrrec d'aquests cinc pallassos

zum-zum teatre

'LA GALLINA DELS OUS D'OR'  Una adaptació del conte infantil

pep callau

'RESISTÈNCIA TOUR'  Un xou per veure des del balcó de casa

“Festa Major de Martorelles”
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Manuela Moreno, exdirectora 

del Simeó Rabasa, farà el pregó
El pregó de la festa major 2020 
anirà a càrrec de qui ha estat direc-
tora de l’escola Simeó Rabasa du-
rant els darrers 24 anys, Manuela 
Moreno, qui es va acomiadar del 
càrrec el passat mes de juny i que 
continuarà a l’escola fins a finals 
d’any abans de jubilar-se. Moreno 
és una cara coneguda per a moltes 
persones del municipi i per això la 
comissió de festa major va decidir 
fer-li aquest reconeixement. 

El pregó tindrà lloc dimecres a 
les  19.30 h a la pista del mercat de 
Carrencà. Abans però, la pregone-
ra serà rebuda a l’Ajuntament per 
l’alcalde i els regidors.  

POPULAR  VA DEIXAR EL CÀRREC EL PASSAT MES DE JUNY I ES JUBILARÀ A FINALS D'ANY

MANUELA MORENO  Farà el pregó el dimecres a les 19.30 h a la pista del mercat

simeó rabasa

La imatge de la festa major d'en-
guany és obra de l'il·lustrador 
martorellesenc Xavi Mira. A dife-
rència d'altres anys, l'Ajuntament 
de Martorelles no ha convocat 
enguany el tradicional concurs de 
cartells de festa major, a causa de 
les circumstàncies de la pandèmia, 
i va decidir encarregar el disseny a 
un artista del municipi, "potenci-

ant així la cultura de quilòmetre 

zero", com també es pot veure a la 
programació.

Mira és un il·lustrador i disse-
nyador gràfic que ha dibuixat des 
d'storyboards d'anuncis, fins a 
murals de gran format, mapes tu-
rístics, flyers publicitaris, retrats o 
portades de CDs.  

Cartell dissenyat pel 
martorellesenc Xavi Mira

L'AJUNTAMENT L'HA ENCARREGAT A UN ARTISTA LOCAL

XAVI MIRA

aj. martorelles

SEGURETAT

Entrades amb 

reserva i tothom 

amb mascareta

Enguany, l'Ajuntament extrema-
rà les mesures de seguretat per 
evitar contagis. D'una banda, per 
assistir als actes s'han de reservar 
els tiquets al web entradas.code-

tickets.com/entradas/martorelles. 
D'altra banda, serà indispensable 
mantenir les mesures sanitàries 
de seguretat i recomanacions de 
l’organització per assistir a les ac-
tivitats: l'ús de mascaretes, mante-
nir la distància de seguretat i nete-
jar les mans. A més, abans de cada 
espectacle es desinfectaran totes 
les cadires, durant els actes des-
infectaran els lavabos. Per evitar 
aglomeracions, no hi haurà barres 
ni recinte firal.  

RETRANSMISSIONS

Es podran seguir 

en directe els 

espectacles

A causa dels aforaments limitats 
per la pandèmia de la Covid-19, 
l’Ajuntament ha programat l’emis-
sió en directe de la majoria dels es-
pectacles de la festa major. Alguns 
d'ells es podran seguir en línia, a 
través del canal de Facebook de 
l'Ajuntament de Martorelles. És el 
cas de les actuacions musicals de 
l'Orquestra Selvatana, de Zesc i de 
Pulmón Beatbox, i de les actuacions 
teatrals La gallina dels ous d'or i 
Gran reserva. També hi haurà qua-
tre actes que es podran veure a Va-
llès Visió: el pregó a càrrec de la Ma-
nuela Moreno, les havaneres amb 
Peix Fregit, el concert d'Els Pets i 
l'actuació de Yuval & Raquel.  

ACTIVITATS

Dansa, bàsquet i 

motocròs, a càrrec 

de les entitats

A la festa no faltaran les activitats 
de les entitats, malgrat que no hi 
hagi proves de les colles i molts 
dels actes s'hagin hagut de reinven-
tar. Algunes de les activitats són les 
següents: el Ball de Gitanes projec-
taran un vídeo de l’entitat; Pas a pas 
farà una mostra de dansa i acrobà-
cies; la UE Bàsquet Martorelles 
celebrarà un concurs d’habilitats 
de bàsquet; els Amics Motoclub 
Martorelles faran entrenaments 
nocturns de motocròs; l’Escola Or-
feònica col·laborarà, com cada any, 
fent el rom cremat de les havaneres 
que Peix Fregit cantarà al pati de la 
Masia; i Trotacamins col·laboraran 
en la Caminada de festa major.  

“Festa Major de Martorelles”
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