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EN PORTADA

L'advocat de Monràs com a acusació particular 

renuncia als 3.000 euros per danys morals

MOLLET. El judici per presumptes 

calúmnies i injúries a l’alcalde, Jo-

sep Monràs, ha quedat vist per sen-

tència. Divendres al matí el jutjat 

penal número 2 de Granollers va 

acollir la sessió en què, a més dels 

acusats, els membres d’Ara Mollet 

ERC Oriol López i Albert Biescas. 

La fiscalia manté la petició d’una 

pena de 18 mesos mesos a raó de 

10 euros al dia per a cadascun dels 

acusats per un delicte contra l'au-

toritat. Per la seva part, l’acusació 

particular de Monràs demana, en 

aquest cas, 24 mesos de multa per 

un delicte continuat de calúmnies 

o, alternativament 14 mesos per un 

delicte d’injúries. L’acusació par-

ticular, però, renunciava durant la 

vista a la petició per danys morals 

a Monràs, que havia quantificat en 

una indemnització de 3.000 euros.

Llibertat d'expresió o injúries
La confrontació de drets, per una 

banda, els de llibertat d’expressió 

i informació, que defensava l’ad-

vocat dels republicans, i de l’altra, 

el dret a l’honor, argumentat per 

l’acusació –Fiscalia i acusació par-

ticular de Monràs– va planar du-

rant les dues hores que va durar 

la sessió, que començava amb més 

d’una hora i mitja de retard, i que 

va estar marcada per les mesures 

per la Covid: sense públic –només 

cinc periodistes–, sense togues i 

amb mascaretes. 

L’advocat de Monràs, com a acu-

sació particular, i la Fiscalia van ba-

sar la seva acusació de calúmnies i 

injúries continuades en dos casos: 

les declaracions per l’adjudicació 

de Decathlon i les relatives al con-

flicte per la concessió del permís 

d'obertura pel centre de culte de 

la comunitat islàmica AlHuda, unes 

declaracions que, per a la defensa, 

se circumscriuen en la "crítica i el 

debat polític". 

En les conclusions, l’acusació 

particular defensava que el “joc 

de paraules” que es va usar en les 

declaracions dels acusats sobre 

el cas Decathlon com “interes-

sos obscurs” o “tracte de favor” 

es poden associar a delictes com 

"prevaricació, suborn i tràfic 

d'influències" i, tot i que, “pot-

ser no es va nomenar directa-

ment el senyor Monràs però sí 

l’empresa municipal o l’Ajun-

tament” es poden considerar in-

jurioses. En el cas del centre de 

culte, l'advocat de l'alcalde apun-

tava que, "ja no hi havia joc de 

paraules sinó una acusació de 

prevaricació, tot i que la Fisca-

lia havia arxivat la denúncia" 

feta per ERC. “Les acusacions fal-

ses no es poden emparar en la 

llibertat d’expressió”, al·legava.

Vist per sentència 
el judici a càrrecs 
d'ERC per injúries 
a l'alcalde Monràs 

l.o.

A LA BANQUETA DELS ACUSATS López (esq.) i Biescas (dreta), minuts abans de l'inici del judici divendres

L'acusació demanava una con-

demna per als dos acusats per 

"evitar la barra lliure" perquè 

"mé enllà del joc polític, impu-

tar un delicte té unes conse-

qüències", concloïa.

Per la seva part la defensa, en el 

seu al·legat final, començava dema-

nant que l’acusació contra Biescas 

“decaigués” perquè “ell no va fer 

cap de les declaracions” consi-

derades injurioses per l’acusació i 

“només va exercitar la llibertat 

d’informació” com a responsable 

L'ADJUDICACIÓ DE DECATHLON I EL PERMÍS DEL CENTRE 
DE CULTE D'ALHUDA, EN L'ORIGEN DE LA QUERELLA 
n El procés d'adjudicació del terreny municipal que ara 
ocupa l'empresa Decathlon és l'origen de la querella 
que ha acabat als jutjats. El 2017, el TSJC declarava nul·la 
l'adjudicació de la parcel·la a Decathlon després d'estimar 
el recurs de l'altra empresa licitadora, Eurocarat, que 
denunciava irregularitats en l'adjudicació. Al concurs 
públic, Eurocarat havia presentat una oferta econòmica de 
8,5 milions d'euros, i optava a instal·lar-hi una botiga de 
Media Markt i Decathlon presentava una oferta econòmica 
notablement inferior, de 6,2 milions d'euros. El març de 
2008, Promosol adjudicava la parcel·la a Decathlon perquè 
segons un informe elaborat pel Departament de Comerç de 
l'Ajuntament, es valorava com a més positiva per a la ciutat, 
tot i que EuroCarat aportava 2,3 milions d'euros més. Aquesta 
decisió, que el govern local va defensar a capa i espasa, va 
ser controvertida ja que, ja en aquells moments, algunes veus 
–el mateix gerent de Promosol i la secretària municipal– 
van posar sobre la taula els riscos d'aquesta adjudicació. La 

sentència del TSJC el 2017 va fer que els grups de l'oposició 
Ara Mollet i Canviem Mollet oferissin una roda de premsa 
per qüestionar aquella operació, un acte en què es van 
verbalitzar les presumptes injúries contra Monràs.

L'acusació, però, també inclou un cas més antic, la 
polèmica obertura del centre de culte d'AlHuda. Després 
que l'Ajuntament denegués la llicència urbanística a la 
comunitat islàmica, ERC va presentar a la Fiscalia una 
denúncia pel que consideraven presumptes delictes de 
prevaricació i odi i discriminació. Els republicans, però, 
no van fer pública la denúncia, i va ser l'alcalde, Josep 
Monràs, qui, després que la Fiscalia arxivés la denúncia, va 
oferir una roda de premsa en què va acusar els membres 
d'ERC d'un fet "miserable" de voler fer un "cop d'estat". 
Posteriorment a aquella roda de premsa, en declaracions 
als mitjans, el regidor Oriol López criticava que la Fiscalia 
hagués arxivat la denúncia i mantenia que des d'ERC veien 
indicis de prevaricació en el cas.

Continua a la pàgina 4

d’ERC, en penjar –i no personal-

ment– el text de la roda de prem-

sa en què es va criticar la gestió 

de Decathlon. Sobre aquesta roda 

de premsa, la defensa també es 
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Una cinquantena de persones rebien els encausats a Mollet

GRANOLLERS / MOLLET. Tant els 
encausats com l'alcalde van rebre 
abans del judici el suport de mem-
bres i càrrecs dels seus respectius 
partits. Per part d'ERC, nombrosos 
alcaldes, entre ells el de Sant Fost 
o Caldes, i regidors acompanyaven 
encausats juntament amb la mo-
lletana Marta Vilaret, vicesecretà-
ria nacional de Drets, Llibertats i 
Lluita antirepressiva i l'exdiputat 
al Congrés Joan Tardà. Vilaret de-
clarava que el judici “arriba en un 

moment de retallada constant 

de drets, en una causa contra 

l'independentisme que arriba 

a la política local". Per la seva 
part, Tardà, considerava que “és 

lamentable que dos republicans 

hagin de comparèixer davant un 

jutge per exercir la seva obliga-

ció i responsabilitat envers els 

seus votants", deia. Tardà acusava 
Monràs de "destraler" perquè "és 

un alcalde que vol vulnerar la 

llibertat d'expressió i el mandat 

democràtic”. 
En el cas dels socialistes, diver-

sos regidors molletans i càrrecs 

MOLLET. El judici ha posat cara a 
cara el líder de l'oposició i l'alcalde 
de Mollet, un Monràs qui, a banda 
de ser acusació particular, partici-
pava en el judici com a testimoni. 
De fet, el jutge només en va adme-
tre dos i de l’acusació: Josep Monràs 
i Montserrat Carpio, funcionària de 
l’Ajuntament, que no va assistir per 
estar confinada per la Covid. La de-
fensa, per la seva part, protestava 
pel fet que el magistrat no hagués 
admès cap dels testimonis que ha-
via presentat perquè "no hi ha cap 

fet controvertit que mereixi una 

prova de testimoni", deia. 
En les preguntes adreçades a 

Monràs, a qui el jutge recordava 
la seva obligació de dir la veritat, 
l'alcalde explicava que les decla-
racions de López havien provo-
cat "una merma a l'honor de la 

institució i de la meva persona" 
per la reacció que van provocar en 
l'opinió pública i a les xarxes so-
cials "on se m'acusava d'haver 

cobrat comissions" i defensava 
que "no hi ha cap informe des-

favorable sobre l'adjudicació de 

Decathlon", deia l'alcalde. A més, 
Monràs recriminava que en el cas 

del centre de culte d'AlHuda "se'm 

seguís calumniant després que 

la Fiscalia arxivés la denúncia 

d'ERC". En resposta a preguntes 
de la defensa, l'alcalde negava que 
hi hagués cap informe desfavora-
ble en el procés d'adjudicació a De-
cathlon i apuntava "jo no sóc qui 

atorga els punts en un concurs". 
Per la seva part, els acusats 

s'acollien al seu dret de no res-
pondre les preguntes ni de l'acu-
sació particular ni de la Fiscalia. 
En resposta a la defensa, Albert 
Biescas, imputat com a responsa-
ble d'haver penjat el comunicat de 
la roda de premsa de Decathlon al 
web d'Ara Mollet, recordava que 
el comunicat era el text íntegre 
de les intervencions a la roda de 
premsa i que "va ser un text con-

sensuat amb Canviem Mollet". 

Una idea que López va refermar 
en la seva intervenció sobre el cas 
Decathlon. "Aquells continguts 

estaven pactats per 12 dels 25 

regidors del ple municipal" i 
afegia, "per això ens extranya 

que siguem nosaltres els únics 

encausats". En aquest sentit, 
López assegurava que "no hem 

imputat mai cap delicte, parlem 

de la gestió pública, i ens pre-

guntàvem coses", deia.
Sobre el cas d'AlHuda, el líder 

d'ERC explicava que el partit va 
presentar denúncia a Fiscalia per-
què "crèiem que hi havia una 

vulneració de drets de persones 

vulnerables" i assegurava que 
"la nostra intenció no era fer 

pública la denúncia, de fet vam 

acordar amb Fiscalia que seria 

anònima i no sabem com li va 

arribar el text a l'Ajuntament", 
lamentava López. Sobre les decla-
racions posteriors a que l'Alcal-
dia fes pública la denúncia, "vam 

dir que crèiem que allò encara 

tenia recorregut judicial". "Cre-

iem que va ser aleshores quan 

va començar la persecució polí-

tica", concloïa. i laura ortiz

Alcalde i líder de l'oposició, 
cara a cara davant el jutge

Càrrecs d'ERC i PSC donen 
suport als respectius companys

mostrava “sorpresa” que només 
hi hagués a la banqueta dels acu-
sats membres d’ERC, quan “el text 

d’aquella compareixença estava 

consensuat amb altres partits”, 
en referència a ICV, Podem i EUiA 
com a membres de Canviem Mo-
llet. L’advocat destacava que amb 
els seus comentaris, els encausats 
"no feien referència a tipus pe-

nals concrets" i  acusava el lletrat 
de l’acusació particular de voler 
“transformar comentaris en de-

lictes” i defensava que en les decla-
racions “no hi havia ànim d’inju-

riar sinó de fer crítica política”.
Sobre el tema del centre de cul-

te, l'advocat de la defensa remar-
cava que no van ser els membres 
d'ERC qui van fer pública la de-

núncia a Fiscalia contra l'alcalde, 
sinó que va ser el mateix Monràs 
qui va voler fer-ho públic un cop 
es va arxivar el cas. A més, l'ad-
vocat defensava que López tenia 
dret a dubtar de la resolució de 
la Fiscalia, ja que "que s'arxivi la 

causa no és un sobreseïment, 

no equivaldria a l'absolució 

d'un jutge perquè el cas es pot 

tornar a reobrir", deia. "Monràs 

els hi vol tornar la truita perquè 

són líders de l'oposició i judici-

alitza un fet que hauria d'haver 

quedat en l'àmbit polític", un 
àmbit, per al qual, "no s'ha de te-

nir la pell tan fina", etzibava el 
defensor. 

El judici ha quedat vist per sen-
tència i, segons els advocats, la re-
solució es podria conèixer en un 
parell de setmanes. i laura ortiz

Ve de la pàgina 3

l.o.

AL COSTAT DE LÓPEZ I BIESCAS  Tardà va estar amb els encausats

l.o.

AMB L'EQUIP  Regidors molletans i membres del PSC, amb Monràs

erc

REBUTS A MOLLET Concentració després del judici, davant l'Ajuntament

n Oriol López va tancar la sessió fent servir el seu dret com a acusat a tenir l'última 
paraula. El líder d'ERC considerava que aquest és "un judici polític que afecta el 
dret a la informació i la llibertat d'expresió". López deia: "No acabo d'entendre 
que jo sigui aquí i menys l'Albert Biescas que mai va dir res" i defensava que "la 
confrontació política hauria de ser el més normal". El republicà assegurava que 
quan es presentava la denúncia pel cas d'AlHuda era perquè "hi havia indicis de 
delicte" i afegia que "si algú s'ha sentit ofès demanem disculpes" però reiterava 
que ho tornarien a fer "per respecte als nostres votants".

"ÉS UN JUDICI POLÍTIC QUE AFECTA EL DRET A 
LA INFORMACIÓ I LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ" 

Monràs denunciava una

"merma en el seu honor" i 

López defensava que  "no 

imputem delictes, parlem de

 la gestió pública"

del PSC com el diputat Jordi Ter-
rades i l'alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, van acompanyar Mon-
ràs en els minuts previs al judici. 
L'alcalde acusava els membres 
d'ERC d'haver fet "acusacions 

molt greus. Em volien imputar 

delictes amb penes de presó" i 
etzivava: "Es poden fer els màr-

tirs però aquí la víctima sóc jo 

i colateralment la meva famí-

lia". Monràs deia que "podrien 

haver-se estalviat arribar a 

judici fent una nota pública re-

tractant-se però no han volgut", 
deia Monràs.

En acabar el judici, els encausats 
van ser rebuts per una cinquante-
na de persones en una concentra-
ció de suport davant l'Ajuntament 
de Mollet convocada per la plata-
forma Mollet Parla. i laura ortiz
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MOLLET. En els últims tres mesos, 
l'Hospital de Mollet ha aconseguit 
normalitzar la llista d'espera de 
moltes de les especialitats de con-
sultes externes i es preveu que la 
resta pugui normalitzar-se abans 
de tancar l'any. Concretament, 
s’han reduït un 53% les llistes de 
més de 90 dies de consultes exter-

nes de maig a agost i un 17% les de 
proves diagnòstiques. Amb tot, les 
llistes encara són elevades en al-
gunes especialitats. Les dades les 
donava el Consell de Participació 
Ciutadana (CPC) de la Fundació 
Sanitària Mollet (FSM). 

Segons la FSM, la situació epide-
miològica viscuda els últims me-

L'Hospital normalitza les 
llistes d'espera, després 
dels retards per la Covid 

SANITAT LES DE CATARACTES, PRÒTESIS DE MALUC I GENOLL, AMB MÉS DE 180 DIES D'ESPERA 

SOCIETAT

Obre el termini d'ajuts per a habitatgesProva pilot per comprar el bitllet de bus

L'empresa d'autobusos Sagalés participa en una 
prova pilot liderada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat i l'ATM de Barcelona 
perquè els usuaris de les línies de bus exprés comprin els 
bitllets senzills mitjançant una aplicació per a mòbil. 

Obert el termini per presentar la sol·licitud per accedir a subvencions 
per a habitatges desocupats que es posin a lloguer a través de la 
mediació de la Borsa Comarcal. També s'ha publicat la convocatòria i 
les bases reguladores per a l’atorgament de les subvencions, que estan 
adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible. 

Degoteig d'alumnes i docents confinats 
al Baix Vallès la segona setmana de curs
BAIX VALLÈS Durant la darrera 
setmana els municipis de la sub-
comarca han patit un degoteig 
d'alumnes i docents confinats. 
Segons dades del Departament 
d'Educació ja són una vintena els 
centres educatius que compten 
amb alumnes o grups confinats a 
causa de la Covid-19 al territori.

El municipi baixvallesà més afec-
tats ha estat Mollet. Aquest dijous, la 
ciutat tenia 11 centres afectats pel 
coronavirus i més de 200 persones 
confinades. Entre les escoles amb 
més afectacions hi ha el Sant Ger-
vasi, l'Institut Gallecs i l'Escola Sant 
Vicenç. Per la seva banda, Parets, és 
un dels altres municipis que hau-
ria notat aquest degoteig constant 
d'afectats per la Covid als centres 
escolars. Segons Dades d'Educació, 
el centre amb més afectats seria l'es-
cola Pompeu Fabra amb 48 perso-
nes i 2 grups confinats. Mentre que 
a Sant Fost hi hauria 23 persones de 
l'Institut Alba del Vallès confinades.
 
Cap afectació a Martorelles
Per contra, Martorelles és l'únic dels 
municipis baixvallesans que manté 
de moment a 0 el nombre d'alumnes 
afectats per la Covid. Mentre que a 
Montmeló i a Montornès l'afectació 
és mínima amb 1 cas positiu a l'es-
cola Sant Sadurní i una persona con-
finada a l'escola Sant Jordi.    

SANITAT   ELS CENTRES AMB MÉS AÏLLATS SÓN EL SANT GERVASI I EL SANT VICENÇ DE MOLLET I L'INSTITUT MARINA DE LA LLAGOSTA

 S'AMPLIEN LES SALES D'ESPERA PER EVITAR AGLOMERACIONS

L'FSM relaxa els controls 
d'entrada a l'Hospital
MOLLET. La Fundació Sanitària 
Mollet ha relaxat els controls d'en-
trada a l'Hospital. El canvi ha estat 
marcat per la modificació de la 
situació epidemiològica i s'ha fet 
amb consens amb el Catsalut, se-
gons informen des de la FSM. Així i 
tot, des del centre hospitalari indi-
quen que se segueixen mantenint 
mesures de precaució i prevenció 
a les sales d'espera, les quals són 
més acurades abans de l'accés a 

consultes, proves o quiròfans.Així 
mateix, s'estan ampliant les sales 
d'espera per assegurar que no hi 
hagi aglomeracions i abans d’ac-
cedir a alguna consulta els profes-
sionals tornen a demanar higiene 
de mans i controlen el correcte ús 
de la mascareta. Finalment, s'han 
establert horaris de visita a l'àrea 
d'hospitalització tant a l'hospital 
d'agut com al sociosanitari, que és 
la que major risc comporta. 

  CENTRE MUNICIPI GRUPS PERSONES POSITIUS

Escola Sant Vicenç Mollet 2 51 1

Escola Bressol Els 
Pinetons

Mollet 1 0 0

Escola Cal Músic Mollet 1 26 1

Escola Can Besora Mollet 0 5 0

Escola Col·legis Nous Mollet 1 16 2

Escola Joan Abelló Mollet 1 16 1

FONT: TRAÇACOVID / *LA LLAGOSTA INFORMA 

Els ingressos per 
Covid es mantenen 
estables a Mollet i 
Granollers
MOLLET. L’Hospital de Mollet al 
llarg del mes de setembre ha notat 
un lleu i molt gradual increment 
dels ingressos que no ha sobrepas-
sat en cap moment les 20 persones 
ingressades. Aquest dimecres, hi ha 
18 persones ingressades a la unitat 
d’hospitalització dedicada a les in-
feccions respiratòries, cap d'elles 
a l'UCI. Mentre que pel que fa a les 
defuncions, n'hi ha hagut una més 
respecte la setmana passada i ja en 
són 106. En total, des de l'inici de la 
pandèmia, s’han realitzat 565 altes.
La situació, segons fonts de la Fun-
dació Sanitària Mollet, és estable. 

Per la seva banda, de moment, 
calma tensa a l'Hospital de Gra-
nollers. Les darreres dades faci-
litades per la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers, actua-
litzades dimecres, xifren en 29 els 
positius ingressats, dos més que fa 
tot just una setmana, tres més que 
fa 15 dies i els mateixos que fa tres 
setmanes.

Pel que fa a les dades de les Àrees 
Bàsiques de Salut del Baix Vallès,  
aquest dijous eren 112 els posi-
tius de la malaltia a la subcomarca, 
mentre que el dijous anterior se 
n'havien detectat 113, sent els CAP 
de Mollet i la Llagosta els que hau-
rien registrat més positius. Amb 
tot el risc de rebrot ha incrementat 
lleugerament respecte a la setma-
na anterior i se situa per sobre dels 
200 punts, mentre les defuncions 
acumulades són 270. 

Gegants Mollet 0 2 0

Institut Vicenç 
Plantada

Mollet 1 24 1

Institut Gallecs Mollet 2 45 5

Lestonnac Mollet 0 3 1

Sant Gervasi Mollet 2 51 3

Escola Sant      
Sadurní

Montornès 0 0 1

Escola Sant Jordi Montmeló 0 1 0

*Centre Formació 
d'Adults

La Llagosta 0 11 0

*Institut Marina La Llagosta 2 61 3

Institut Alba del 
Vallès

Sant Fost 1 23 1

Escola Pompeu 
Fabra

Parets 2 48 2

Escola Vila Parietes Parets 0 1 0

Institut la Sínia Parets 0 0 1

Institut Torre Malla Parets 0 4 3

sos va "obligar a endarrerir l'ac-

tivitat programada" a 'Hospital. 
Però asseguren que "els resultats 

dels últims tres mesos han estat 

molt positius".  
Així i tot, segons la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública 
del Baix Vallès, encara hi hauria 
més de 350 pacients que sobre-
passen els 180 dies per a la inter-
venció de cataractes, pròtesis de 
maluc i genoll. 

Per la seva banda, des de l'FSM 
preveuen, si la situació es manté 
estable, que abans de final d’any 
no hi hagi cap pacient amb aques-
tes tres patologies que superi els 
180 dies d'espera. 
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Compromís
Arc Iris

Integral és una 

Cooperativa

per a Cooperatives

30è aniversari

2018 2019 Variació %

Cooperatives  ateses 
de forma directa

111 130 19 17%

1r  COMPROMÍS INTEGRAL: 
UNA COOPERATIVA
Amb aquest compromís Integral es compromet a:

a) Que la participació de les persones sigui un senyal per-
manent de la identitat d’Integral.
Les 31 persones d’Integral ens trobem organitzades en 6 
equips permanents, als que cal afegir els equips de pro-
jecte en marxa durant 2019 i també, tant el nostre Equip 
Directiu com el Consell Rector. Tot plegat fa que a Integral des-

envolupem una cultura basada en el treball en equip, on totes les 

persones tenim oportunitat de participar. En aquest mateix sentit 

el Pressupost de 2019 ha estat elaborat amb la participació directa 

de totes les persones d’Integral.

A Integral hem dut a terme 5 Assemblees durant 2019.

b) Que el seu índex de cooperativització sigui sempre igual 
o superior al 75%.
De les 31 persones que treballàvem a Integral el dia 31 
de desembre de 2019, 25 som persones sòcies, això fa un 
índex de cooperativització del 81%. Es un dels índexs més 
alts del nostre sector i també del cooperativisme de treball 
en general.

2n  COMPROMÍS INTEGRAL: 
EXPERTA EN COOPERATIVES
Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Renovar i mantenir sempre actualitzat el seu coneixement sobre el 

cooperativisme de forma que la prestació de serveis a cooperatives 

satisfaci realment les necessitats que el motiven. 

Integral es compromet a ser digne de dur el qualificatiu de coope-

rativa experta en cooperatives.

• A través de les seves Divisions Econòmica i de Consultoria, 
Integral ha acompanyat a Cooperatives, relacionats amb 
els àmbits fiscal, comptable, laboral, mercantil, econòmic 
i financer, i comercial i màrqueting.

Aquesta és la taula que mostra l’evolució d’aquesta prestació 

de serveis.

Estem ben satisfets pel notable increment de cooperatives que 

hem atès de forma directa al 2019. Són 19 en valors absoluts i un 

17% més en números relatius. Si ens anem al total atès, resulta 

també destacable que depassem de molt el centenar de coope-

ratives (130). 

Cal a més, afegir que durant 2019 hem col·laborat amb els Ateneus 

Cooperatius del Baix Llobregat i de les Terres de Girona.

3r  COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB LES COOPERATIVES 
DE NOVA CREACIÓ

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Realitzar un acompanyament a preu cooperatiu a Cooperatives de 

Nova Creació.

Integral focalitza aquest compromís en el fet d’assumir, dins 

dels Premis Manuel Arroyo impulsats per l’Escola Sant Gervasi, 

la materialització del primer premi al millor projecte de creació 

empresarial de l’àmbit cooperatiu. Aquest primer premi consisteix 

en la prestació de forma gratuïta dels serveis d’assessorament i 

acompanyament en els àmbits econòmic, fiscal, comptable, la-

boral i comercial, per tal de contribuir al bon desenvolupament 

del nou projecte empresarial cooperatiu. El valor d’aquest premi 

és de 6.000 euros anuals.

Al 2016 el premi al millor projecte de creació empresarial de l’àm-

bit cooperatiu ha estat atorgat a la cooperativa La Baula, a la que, 

Integral, en compliment d’aquest compromís, està prestant els 

serveis que estima convenients. Durant 2018 els premis no s’han 

posat en marxa, però considerem complert aquest objectiu atès 

que la nostra disposició es ben ferma. I al 2019 el premi al millor 

projecte cooperatiu va estar per Central Park del Baix Llobregat, 

havent estat reconegut que la nostra implicació i acció s’ha incre-

mentat de manera rellevant.

4t  COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB LES COOPERATIVES 
FEDERADES

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Prestar tots els seus serveis, sense cap excepció, a totes les coope-

ratives federades de qualsevol federació catalana, considerant un 

preu cooperatiu pel nostre acompanyament. 

Aquest preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en un 10% a 

l’habitual per a una cooperativa no federada. En el mateix sentit, 

si la Cooperativa està afiliada d’alguna forma a una estructura ge-

nerada per la Federació, aquest preu cooperatiu serà, com a mínim, 

inferior en un 15% a l’habitual per a una cooperativa no federada.

La següent taula mostra l’evolució de les cooperatives federades 

que han gaudit d’aquest preu cooperatiu.

La xifra d’atenció a cooperatives federades fa un bon pas enda-

vant amb un creixement del 20% amb un descompte cooperatiu 

generat que creix en un 7%, de forma que ja està pràcticament 

en 30.000 euros anuals. Ens agrada insistir en que es tracta de un 

descompte cooperatiu ben real sobre el preu habitual. 

El volum que hem assolit evidencia la nostra voluntat de que pa-

raules i fets es vegin acompanyats. 

Amb el descompte aplicat a 2019, el total des de la posta 
en marxa del Compromís Arc Iris, arriba a un import total 
per damunt dels 180.000 euros. 

5è  COMPROMÍS INTEGRAL:
AMB EL MERCAT SOCIAL
Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Considerar sempre com a proveïdor preferent de les 
seves necessitats de bens i serveis a les empreses que 
desenvolupen una activa presència en la construcció 
d’un Mercat Social.

Integral no té plena llibertat per triar tots els seus proveïdors en el 

marc del Mercat Social com ara és el cas del lloguer de les nostres 

instal·lacions i d’altres despeses, d’acord amb això i considerant 

les adquisicions de bens i serveis en les que Integral pot triar un 

proveïdor implicat en la construcció del Mercat Social:

A l’any 2018, el 59,20% de les adquisicions “amb tria” han estat 

fetes a entitats que construeixen Mercat Social, majoritàriament 

cooperatives.

A l’any 2019, el 59,00 % de les adquisicions “amb tria” han estat 

fetes a entitats que construeixen Mercat Social, majoritàriament 

cooperatives.

El nostre compromís amb el Mercat Social contínua sent impor-

tant tot mantenint el percentatge d’adquisicions d’un any a l’altre. 

Contents novament d’aquest fet que a més connecta especialment 

amb la nostra condició d’empresa B. Corp.

6è  COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL PENSAMENT 
COOPERATIU

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Col·laborar activament en la generació i difusió de Pensament 

Cooperatiu, amb especial èmfasi en que aquest pensament possi-

biliti la translació de coneixement cooperatiu en aplicació pràctica 

del mateix.

Integral ha intentat desenvolupar diverses iniciatives per tal de 

satisfer aquest compromís, però cap d’elles ha reeixit i per tant 

en aquest moment:

considerem que:  
aquest compromís no s’ha complert

Novament, durant 2020, Integral intentarà generar una iniciativa 

estable que permeti satisfer els requeriments d’un compromís que 

no hem pogut tirar endavant en aquests anys.

7è  COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB ELS PRINCIPIS COOPERATIUS 
I LA TRANSPARÈNCIA

Amb aquest compromís Integral es compromet a:

Que els Principis Cooperatius i la Transparència acompanyin per-

manentment el desenvolupament del Compromís Arc Iris, que-

dant això assegurat a través de la creació de la figura de la “Persona 

Garant del Compromís Arc Iris” que serà duta a terme per una per-

sona u organització de reconegut prestigi en l’àmbit cooperatiu.

L’Escola Sant Gervasi va acceptar ser la Persona Garant del 
Compromís Arc Iris, a través de la del seu President Execu-
tiu David Cos. 

En David Cos no ha reportat que cap cooperativa s’hagi 
adreçat a ell per fer valer la seva condició de Persona Ga-
rant i per tant podem afirmar que el desenvolupament del 
Compromís Arc Iris s’està produint sense cap incidència ni 
reclamació. Un fet molt i molt important per a nosaltres. 

Anotem que són ja 9 anys sense cap incident, malgrat 
que la xifra acumulada en descomptes del nostre quart 
compromís “Integral amb les Cooperatives Federades”, 
ha arribat, com hem indicat, a un import per damunt del 
180.000€. 

Aquest és l’estat dels compromisos en el moment de tancar 
el Balanç de 2019.

Integral som una Cooperativa que acompanya 

a Cooperatives de pràcticament totes les bran-

ques. Tenim, des del nostre naixement a l’any 

1987, una clara vocació de ser una Cooperativa 

per a Cooperatives.

Al mes d’abril de 2011, vàrem posar dempeus el 

nostre Compromís Arc Iris, i ja us vam presentar 

els Balanços anuals des de 2011 fins a 2018. Fem 

el mateix ara amb el Balanç de 2019, en allò que 

suposa, per tant, la seva novena edició. Ho fem 

amb tota transparència i amb un profund agraï-

ment que es deriva del fet que mica en mica el 

Compromís Arc Iris va arribant a una més gran 

quantitat de Cooperatives, i aquest és el nostre 

compromís central i que li dona sentit.

2018 2019 Variació %

Cooperatives  

federades
65 78 13 20%

Import total 

del descompte
26.968 € 28.957 € 1.989 € 7%

ESTAT DELS COMPROMISOS 2018 2019

1. INTEGRAL 
UNA COOPERATIVA

2. INTEGRAL EXPERTA 
EN COOPERATIVES

3. INTEGRAL AMB LES 
COOPERATIVES DE 
NOVA CREACIÓ

4. INTEGRAL AMB LES 
COOPERATIVES FEDERADES

5. INTEGRAL 
AMB EL MERCAT SOCIAL

6. INTEGRAL AMB 
EL PENSAMENT COOPERATIU

7. INTEGRAL AMB 
ELS PRINCIPIS COOPERATIUS 
I LA TRANSPARÈNCIA

30è aniversari
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MOLLET.  L'antiga casa dels mestres 

a Feliu Tura es manté tancada des-

prés del despreniment de fa poc 

més d'una setmana. Segons fonts 

municipals, els tècnics del consis-

tori hauran de fer diferents inspec-

cions de diverses zones de l'edifici 

per determinar quines mesures 

s'han de realitzar. A hores d'ara 

"els tècnics hi estan treballant". 

Des de l'Ajuntament s'estan va-

lorant  alternatives per reubicar les 

entitats, les quals només han pogut 

tornar a l'edifici per agafar "allò 

imprescindible" per seguir amb 

l'activitat, segons expliquen des de 

l'Associació de Fibromiàlgia de Mo-

llet, Afimoic. L'entitat, que fa més 

de 10 anys que s'ubica en aquest 

edifici, va ser alertada el mateix 

diumenge del succés, pels bombers, 

després que aquests revessin la 

trucada d'un veí: "Ens van trucar 

demanant-nos la clau per entrar 

EQUIPAMENTS  ELS TÈCNICS SEGUEIXEN AMB LES INSPECCIONS DESPRÉS DEL DESPRENIMENT

Les entitats afectades per la 
clausura de l'edifici de Feliu 
Tura esperen ser reubicades

Martorelles millorarà 
l'accés al polígon per als 
vianants des de Can Puig
MARTORELLES. El sector de Can Puig i 

el polígon industrial es connectaran 

amb un itinerari per a vianants. Fa 

quatre anys que la Diputació, propi-

etària de la carretera, i l'Ajuntament 

treballen en aquest projecte, que té 

un pressupost previst és de 260.000 

euros, 190.000 dels quals els assu-

mirà el consistori.

"Hi ha molta gent de Martore-

lles que passa cada dia caminant 

per aquesta zona per anar a tre-

MOBILITAT EL PROJECTE TÉ UN COST DE 260.000 € I ES PREVEU EXECUTAR ELS PRÒXIMS MESOS

HABITATGE

La PAH alerta de 

tres desnonaments 

a la ciutat en les 

pròximes setmanes

MOLLET. Una quarantena de per-

sones, convocades per la Plata-

forma d'Afectats per la Hipoteca 

(PAH) de Mollet, es van concen-

trar aquest dilluns al matí davant 

de l'Ajuntament de Mollet per de-

manar una moratòria en els des-

nonaments. La convocatòria s'ha 

fet també a diverses ciutats arreu 

de l'Estat i demana al govern que 

s'aturin els desnonaments fins a 

finals del 2021.

"Amb aquesta acció recupe-

rem la campanya que vam inici-

ar fa uns mesos, per fer un mur 

de contenció a tot el tema dels 

desnonaments que està tornant 

i a més, amb una violència poc 

habitual", explicava el portaveu 

de la PAH a Mollet, Juanjo Ramon.

Segons Ramon: "Els decrets que 

va treure el govern el mes de 

març són insuficients i no funcio-

nen, i només se centren en casos 

molt concrets que s'han produït 

per la Covid".  En aquest sentit des 

de la PAH reclamen que es tingui 

en compte "qui era vulnerable 

abans, qui ho és ara i qui pot ser-

ho a partir de demà". 

Reinvindicació local
Des de la PAH també es plantegen 

fer arribar aquesta demanda a les 

administracions locals: "Volem 

intentar que siguin els Ajunta-

ments qui també pressionin al 

govern central per aconseguir 

aquesta mesura, ja que també és 

un problema que afecta la nos-

tra ciutat", deia Ramon.

Segons el portaveu de la Pla-

taforma, des de la PAH Mollet ja 

tenen programats tres desnona-

ments per les pròximes tres set-

manes.  

ballar i és molt perillós creuar la 

rotonda", explicava l'alcalde, Marc 

Candela, durant el ple celebrat di-

lluns, en el qual es va aprovar una 

modificació de crèdit que servirà 

perquè el consistori financiï aquest 

projecte, entre altres inversions 

previstes.  La proposta implica allar-

gar la vorera de Can Puig fins a ar-

ribar a la rotonda del polígon, que 

enllaça amb la  BV-5001. També 

crear passos de vianants en direcció 

Montornès i Sant Fost, així com una 

rampa per baixar al polígon. 

a l'edifici i accedir a la teulada, 

però com que no teníem accés 

a la terrassa els vam delegar a 

trucar a l'Ajuntament", explica la 

presidenta d'Afimoic, Remei López. 

Segons  López, quan l'Ajuntament 

els va comunicar que no es podia 

accedir a l'edifici i els va comentar 

en quin estat es trobava: "Ens vam 

espantar molt, perquè feia pocs 

dies que havíem celebrat una 

reunió allí". López assegura que 

ja havien comunicat en alguna oca-

sió alguns desperfectes, però que 

es pensaven que estava controlat: 

"No pot ser que de cop l'edifici 

estigui amb tanques. Si ens estan 

buscant una altra ubicació, no és 

perquè no tingui importància", 

indica la presidenta. 

l.o.

PRECINTAT  L'accés a l'edifici municipal es troba restringit
Dissabte, 26 de setembre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 27 de setembre de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge

A les 22.15h: Presentació de les activitats, 

cursos i tallers de l’Ajuntament de Mollet

Dilluns, 28 de setembre de 2020

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 29 de setembre de 2020

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

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

Dimecres, 30 de setembre de 2020

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

A les 20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies) 

Dijous, 1 d’octubre de 2020

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

MOLLET DEL VALLÈS

17/09 Jesús Gosin Calvete 88 anys

20/09 José Jiménez Oller 84 anys

21/09 Rafael Cabello Fernández 84 anys

21/09 José de Haro Vílchez 67 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

19/09 Encarnación Moreno Tirado 86 anys

LA LLAGOSTA

12/09 Maria Guirado Cuadrado 84 anys

15/09 Ángela Martos Sanz 85 anys

18/09 Victoriano Doroteo Cozar Ramón 78 anys

MONTMELÓ

12/09 Araceli Acedo Sánchez 94 anys

14/09 Serafín Hernández Hernández 81 anys

20/09 María Trinidad González 88 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

20/09 Maya Murgocea Nita (Martorelles)

20/09 Hugo Torralba Pelaez (Mollet)

18/09 Dídac Córdoba Dueñas (Cercs)

16/09 Elian Salmerón Castro (Mollet)

15/09 Hoor ul Ain (Palau-solità i Plegamans)

15/09 Abril Toaquiza Garcia (Sant Fost)

11/09 Martina Cabezas Jimenez (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet amb 

consentiment dels pares

Defuncions

Naixements
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Dir "no" i no sentir-se culpable
Per sentir-nos acceptats i estimats, és imprescin-

dible que ens respectem a nosaltres mateixos, 

la qual cosa no és compatible amb no saber dir 

"no". Caldria preguntar-se si hem exigit respecte 

i també si ens l'hem concedit interiorment. I en 

el cas de respondre que no ha estat així, convé 

pactar amb un mateix que des d'ara ens neguem 

enèrgicament a tota pressió i exigència exterior 

que constitueixi una manca de respecte vers no-

saltres. Deixar-se agredir, o bé auto agredir-se, 

amb una total manca de respecte, obeeix sempre 

a un problema d'autoestima, però que es pot so-

lucionar si decidim imprimir-nos les actituds adi-

ents. Si ens sorprenem dient-nos: "sóc incapaç de 

dir-li que no vull", ràpidament  hem de prendre'n 

consciència i substituir l'afirmació negativa, pro-

va de manca de respecte intern, per una que ens 

fomenti la capacitat d’independència emocional. 

En realitat, es tracta d'auto observar el diàleg in-

terior i traduir tot allò que volem modificar, per 

tal d'augmentar el nostre auto respecte.

Però també cal afavorir el respecte dels al-

tres vers nosaltres. Per exemple, si en l'àmbit 

professional patim d'un excés de responsabili-

tat, però sense haver rebut el poder necessari 

per desenvolupar-la, o bé en la vida familiar 

tothom ens exigeix una rapidesa i perfecció a 

l'hora de respondre a les seves exigències,  pre-

guntem-nos si vivint així ens sentim realment 

respectats. I si la resposta és no, hem de decidir 

un canvi d'actituds immediat, perquè el cap i 

a la fi, nosaltres som els que determinem com 

ens tracten els altres.

Iniciant aquesta tasca de modificació d'acti-

tuds, ens podem trobar amb que no agradem a 

tothom, i menys a aquelles persones que acos-

tumen a actuar com a "vampirs energètics" i 

que com a tals, no acceptaran perdre la nostra 

"esclavitud emocional". El benestar a aconse-

guir, justifica l'esforç i les decepcions que po-

dem patir respecte d'algunes persones per qui 

crèiem ser estimats. No és una feina difícil, però 

requereix  anàlisi, consciència i decisió de canvi, 

per la qual cosa és molt recomanable iniciar un 

procés de Teràpia Psicoanalogista, junt amb un 

tractament de Teràpia Floral. La Flor de Bach 

Centaury és una eina meravellosa per aprendre 

a dir "no" sense sentir-se culpable. Ambdós ti-

pus de teràpies juntes faciliten grans transfor-

macions emocionals. 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL



dv, 18 setembre 2020 11

El mercat reparteix més de 

1.600 productes amb el nou 

servei d'entrega a domicili

MOLLET. Un mes i escaix després de 

la posada en marxa del servei de 

compra en línia i d'entrega a domi-

cili, els paradistes del Mercat Mu-

nicipal de Mollet es mostren "molt 

satisfets" amb  la iniciativa que 

els ha comportat un increment de 

clients i l'entrega de més de 1.600 

productes. Segons la secretària 

de l'Associació de Paradistes del 

Mercat Municipal de Mollet, Ivet-

te Prat: "La pandèmia ha estat 

un punt d'inflexió i ha accelerat 

el projecte que ja teníem sobre 

la taula".  Una proposta que els 

ha permès arribar a les cases de 

Mollet, però també a d'altres mu-

nicipis de l'entorn que s'han su-

mat a comprar al mercat a través 

de la seva plataforma digital. En 

COMERÇ ELS PARADISTES ES MOSTREN "SATISFETS", UN MES DESPRÉS DE LA POSADA EN MARXA

Segon atropellament 

mortal a l'R3 en pocs dies

MOLLET. Un atropellament mortal 

a la línia R3 de Rodalies, va deixar 

interrompuda durant dues hores 

la circulació de trens dilluns al mig-

dia entre l'estació de Mollet-Santa 

Rosa i i Montcada Bifurcació. El 

succés també va comportar afecta-

cions a la resta de la línia, les quals 

van superar els 45 minuts.

A causa de l'accident que va te-

nir lloc a 50 metres de l'estació de 

tren de Mollet-Santa Rosa, els pas-

satgers del comboi van ser evacu-

ats per les vies de tren i van tornar 

a l'estació caminant.

Es tracta del segon atropella-

ment a l'R3 al Baix Vallès en els 

darrers dies, després que diven-

dres passat al matí n'hi hagués un 

altre a prop de l'estació de Parets. 

Els viatgers del comboi afectat, 

que provenia de Barcelona, van 

poder baixar a l'andana de la ma-

teixa estació.

La CUP reclama millores
Per la seva banda, la CUP Mollet 

reclama que Adif "actui de mane-

ra urgent" per aturar aquests ac-

cidents. Segons la seva portaveu, 

Txus Carrasco: "Una part impor-

tant de les tanques de seguretat 

estan trencades o directament 

han desaparegut i fa molt temps 

que no es reparen i els passos 

estan molt antiquats i no tan-

quen d'una manera suficient-

ment segura".  

SUCCESSOS  LA CUP MOLLET RECLAMA A ADIF MILLORES A LA LÍNIA

DILLUNS  Els passatgers del comboi van ser evacuats per les vies

M.P.

Recollits gairebé mitja tona de 

residus a Can Prat i la Riera Seca
MOLLET / MARTORELLES. L’Ajunta-

ment de Mollet, amb el suport d’un 

grup de voluntariat ambiental de 

l’empresa INDRA, ha aconseguit 

recollir 463 kg de residus a la zona 

del polígon industrial de Can Prat i 

a una part del tram de la Riera Seca 

al seu pas per la ciutat.

La iniciativa és fruit de l’adhesió 

de l’Ajuntament de Mollet a la 

jornada internacional Let’s Clean 

Europe, que es feia dissabte arreu 

de diferents municipis. Es tracta 

d'una acció comuna a tot Europa 

per conscienciar sobre la quantitat 

de residus que es llencen de forma 

incontrolada a la natura i promou-

re accions de sensibilització.

També Martorelles es va sumar 

dissabte a la iniciativa amb una 

actuació de neteja a la llera del riu 

Besòs i el seu Passeig fluvial en el 

MEDI AMBIENT MARTORELLES TAMBÉ ES VA SUMAR A LET'S CLEAN UP RECOLLINT 188 KILOS 

arxiu

DEL MERCAT A CASA  L'entrega de productes es fa de dimarts a dissabte

aquest sentit, segons la secretària 

de l'associació, Mollet amb un 50% 

de les vendes ha estat el municipi 

que més ha utlitzat la plataforma, 

seguit de Sant Fost, Martorelles i 

Lliçà de Vall. 

Per a Prat, poder comprar en 

línia i rebre els productes a casa 

"s'ha convertit en una necessi-

tat creixent" que els permetrà 

arribar a un client més jove que el 

que actualment compra al mercat. 

Tot i que la posada en marxa de la 

plataforma és recent, els paradis-

tes ja compten amb les primeres 

dades del perfil dels compradors, 

majoritàriament dones d'entre 

35 i 65 anys, les quals aprofiten 

per comprar en horari de tarda/

vespre, fent servir en un 76% dels 

casos un dispositiu mòbil. 

Pel que fa a la taxa de satisfac-

ció dels clients, segons informen 

des del mercat, ha estat del 100% 

i un 30% dels clients ha repetit 

l'experiència de compra, la qual 

consideren ràpida i fàcil. Durant 

aquestes setmanes, la web mercat-

mollet.aprop.online ha rebut més 

de 3.500 visites.  

aj.Mollet

A MOLLET  La iniciativa es va fer amb voluntaris de l'empresa INDRA

tram de Sant Fost, Martorelles i 

Montornès, en la qual es van reco-

llir 188 kg de residus.

Mentre que una altra de les ac-

cions previstes a Mollet serà la 

que duran a terme el pròxim dia 

30, entre les 15 i les 19 h, l’Institut 

Aiguaviva i el Consorci de Gallecs, 

sota el nom Netegen l'espai rural 

de Gallecs.  

MOLLET. Segons un informe de la 

Sindicatura de Comptes de Catalu-

nya, només sis municipis catalans 

compleixen amb tots els seus com-

promisos relacionats amb el medi 

ambient acordats a la Carta d’Aal-

borg i a l’Agenda Local 21, entre els 

quals Mollet del Vallès. L'informe 

també apunta que Montornès és 

un dels municipis que més recur-

sos del seu pressupost destina a 

polítiques mediambientals.

L'informe, que s'ha elaborat a 

través de qüestionaris que han 

respost els ajuntaments, ha ana-

litzat els 120 municipis catalans 

de més de 10.000 habitants. 

D'aquests, 103 han manifestat que 

van subscriure la Carta d’Aalborg 

i que es van adherir a l’Agenda 21 

Local –un programa de les Nacions 

Unides que aporta una metodolo-

gia de gestió mediambiental– però 

malgrat que el 86% d’aquestes 

localitats es van comprometre a 

tirar endavant els compromisos 

ambientals, solament un petit per-

centatge ho han portat a terme.

En aquest sentit, aquests objec-

tius i actuacions previstes a l'Agen-

da 21 són: disposar a l'Ajuntament 

d’una unitat amb competències 

ambientals, haver realitzat una di-

agnosi del medi ambient, elaborar 

el pla d’acció ambiental, constituir 

una comissió de seguiment, dis-

posar d’un sistema d’indicadors, 

emetre una declaració ambiental 

i disposar d’un pla de participació 

social. 

Mollet compleix amb 
els  compromisos de 
l'Agenda 21

MONTORNÈS, UN DELS QUE MÉS RECURSOS DESTINA
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Esther Garcia i 

Germinal Tomàs

Encausats molletans en l'Operació Judes

–Com esteu?
–Germinal Tomàs: Bé. D'ençà que vaig sor-
tir de la presó ha sigut un no parar per tor-
nar a fer una vida el més normal possible, ja 
no compto els dies que fa. 
–En un principi sí?
–G.T.: Al principi més que comptar-ho jo, 
m’ho recordaven. És que no els vull donar 
cap tipus de gest per dir m’heu fet mal o que 
creguin que poden amb nosaltres. 
–I en el teu cas?
–Esther Garcia: Jo no estic tan bé. De jove 
vaig patir un trastorn alimentari i per cul-
pa de la citació hi he de tornar a batallar. 
Perquè han presentat una imatge de mi que 
no em reconec. A més jo no em considerava 
una persona políticament activa i el fet de 
no entendre per què estava en una causa 
política m’ha vingut molt gros.
–S'ha complert un any de la teva detenció. 
T’imaginaves viure aquesta situació?
–G.T.: Mai. Com a activista i si vas a mani-
festacions corres uns riscos. Ja saps que et 
pots arribar a enfrontar amb els Mossos o 
la policia local i corres el risc que t’arribi 
una citació judicial, però no que et vinguin 
a tirar la porta de casa.
–Et van detenir així?
–G.T.: El meu cas va ser diferent. Però sí que 
ho van fer amb altres companys. Jo anava 
cap a la feina i em van llençar un cotxe a 
sobre. El primer moment no saps si t’es-
tan atracant i després escoltes algú que diu 
"Guàrdia Civil" i penses: "Com a mínim no 
m’estan atracant".
–Com vas viure la detenció?
–G.T.: Primer amb molta angoixa, perquè 
només et donen un paper que et diu que es-
tàs acusat de terrorisme. Els tres dies de Tres 
Cantos en aïllament absolut els recordo molt 
durs. Però un cop vam arribar a ingressos a 
Soto del Real, allà sí que ens vam trobar tots. 
Vam fer pinya, perquè desconectadament sí-
que ens coneixíem i a partir d’aquí, ja hem 
establert una amistat de mútua defensa. 
–A la presó, però, us van posar en mò-
duls diferents...

–G.T.: Sí. Per intentar saber com estàvem 
tots, els primers dies vam buscar activitats 
comunes de la presó per poder-nos veure, 
una d’elles era la missa. Per exemple, ens 
van dir que teníem dos companys en aïlla-
ment i vam trigar gairebé un mes i mig en 
saber qui eren. 
–Quant temps vas estar a la presó?
–G.T.: 110 dies.
–Pensaves que t'estaries més?
–G.T.: Sí. Veient com funciona i que et poden 
tenir en presó preventiva entre dos i quatre 
anys, els dos anys crec que quasi tots els te-
níem bastant assumits.
–Quant surten el Xevi, el Xavi i l’Edu us 
dona esperança?
–G.T.: Sí, molta. Va ser molt inesperat. Sabíem 
que els nostres advocats estaven lluitant per 
això, però veient el tarannà que portava el 
tribunal, era "aneu provant a veure si sona 
la flauta", i va sonar. Vaig pensar, si ells han 
sortit, dona peu que la resta anem sortint.
–En el teu cas?
–E.G.:Van venir dos guàrdies civils de paisà 
a casa i em van entregar la citació judicial. 
Va ser curiós perquè ens parlaven en català 
i, a més a més, van quedar com molt xocats, 
perquè quan van trucar, els meus tres fills 
van sortir amb mi a obrir la porta i m’ana-
ven dient: "Et portem aquesta citació, però 
no sabem de què va". N’hi havia un que no 
em podia ni mirar als ulls i se’n va anar.
–Com ho vas viure?
–E.G.: El xoc és quan comences a llegir  la ci-
tació i veus que t’estan posant uns càrrecs. 
Perquè en la meva citació sí que sortia el 
que m’imputen i perquè m’ho imputen. Sa-
bem que ve d’un escrit de fiscalia, que es la 
fiscalia qui ens cita, però els advocats a dia 
d’avui no tenen aquest escrit.
–Perquè et van citar el 30 de juny?
–E.G.: Per participar en les protestes post-
sentència. Això, que per anar a manifesta-
cions ja sóc terrorista.
–Què és el que més us ha sorprès?
–G.T.: Realment, el muntatge que han orga-
nitzat. Crec que en el fons per a ells és molt 

“En un sistema democràtic, 
segurament no hauríem 

arribat ni a l'acusació ni a 
entrar a presó"

ENTREVISTA

anna mir

Un any del 23-S

Són part dels 13 encausats per l'Operació Judes. Ambdós molletans 

estan acusats de pertinença a organització terrorista i terrorisme i 

en el cas del Germinal, tinença d'explosius. Parlem amb ells un any 

després de les primeres detencions.

LA DEFENSA PREVEU QUE LA FASE D'INSTRUCCIÓ 
S'ALLARGUI COM A MÍNIM FINS A FINALS D'ANY
n El passat 29 de juny entraven en vigor els nous canvis de la llei d'enjudiciament criminal entre ells el de 
l'article 324, el qual regula els terminis per a l'instrucció de les diligències penals que passen de 6 mesos 
a 1 any. Amb aquest canvi, des d'Alerta Solidària, que porta la defensa dels encausats, es preveu que la 
fase d'instrucció de l'Operació Judes s'allargui, si no es demana cap pròrroga, fins a finals d'any. "Si ja és 

difícil saber en quin moment està un procés judicial, en aquest cas tenim claríssim que tot va a toc de 

pito dels interessos polítics. Quan els interessi tensionar el conflicte hi haurà avenços i quan vulguin 

destensar el posaran al calaix", afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer.

fàcil fer qualsevol tipus d’acusació, perquè 
no tenen conseqüències ni les tindran mai. 
Acusar-te de terrorisme a peu de carrer és 
una cosa molt concreta i per a ells no ho és, 
per a ells és molt obert. És qualsevol cosa 
que el jutge decideixi que va contra l’Estat. 
–És l'acusació que més us afecta?
–G.T.: És que d’aquí penja tot. 
–E.G.: Sempre associes la imatge de terro-
risme a un assassinat i nosaltres no hem 
matat ningú, ni és la nostra intenció mai. 
Estan intentant crear una imatge nostra 
que no és i la intenten vendre. En les seves 
detencions va arribar abans la premsa que 
la policia. Ara en les citacions noves n'hi ha 
algunes en les quals ens citaven a declarar 
perquè som amigues de.
–És el teu cas?
–E.G.: El de la Sonia. Li posa que és amiga 
meva. I t’arribes a plantejar si l’amistat és 
delicte. Ara tenir un amic també és formar 
part d’una organització de banda armada o 
preparar un aniversari i que ells dedueixin 
que allò era el llenguatge convingut. El que 
més em xoca és això, situacions quotidianes 
que de cop les transformen en un delicte.
–Havíeu notat un seguiment?
–E.G.: Sí, ho havíem vist, també el telèfon 
feia coses rares. Sabem que des del 12 de 
setembre fins fa ben poc ens han estat in-
tervenint els telèfons i seguint.
–G.T.: Jo tinc per escrit que m’havien posat una 
valisa de seguiment al cotxe. Però, la informa-

ció que tenim no és completa. Segons ells van 
traient del sumari nosaltres podem anar sa-
bent més a través dels nostres advocats. No 
sabem a quanta gent han seguit o investigat. 
Ni sabem què han fet, ni què estan fent.
–Les vostres famílies com ho porten?
–G.T.: Ara força millor. Mon pare es va rela-
xar molt quan vaig sortir de la presó. la meva 
germana va haver d’anar a un psicòleg, tam-
bé la meva filla i un cop em va poder venir a 
veure a la presó i va veure que estava bé es 
va calmar, però té ràbia continguda perquè 
no li quadra res del que diuen amb qui sóc. A 
més, ella hi era durant la detenció. 
–E.G.: Els meus fills no ho entenen. Són molt 
petits. Em diuen: "Mama, sobretot no surtis 
més al carrer, no et manifestis". Que els pe-
ques et diguin això és dur. 
–Com veieu el futur?
–G.T.: Incert. Et planteges totes les possibili-
tats. En un sistema democràtic, segurament 
no hauríem arribat ni a l’acusació, ni a entrar 
a presó, ni a res. Però com que no hi som...
–E.G.: El cas té tantes irregularitats! Que el 
mateix dia detinguin nou persones, però que 
a dues les deixin en llibertat amb els matei-
xos càrrecs... No saps per on agafar-ho i et fa 
ràbia perquè et condiciona moltes decisions 
que has de prendre a nivell personal.
–Penseu en el pitjor dels casos?
–G.T.: Sí, però també en el millor.
–E.G.:  Jo al revés. Tinc constantment la idea 
que acabaré a presó. AnnA Mir
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El CDR de Mollet i Endavant denuncien 
l'actuació "violenta" de la policia local
MOLLET. El Comitè en Defensa de 

la República de Mollet (CDR) i 

Endavant han denunciat l'actua-

ció "violenta i despreocupada" 

de la Policia Municipal de Mollet 

contra quatre dels seus integrants. 

Els fets van tenir lloc dimarts a la 

nit, a la plaça Catalunya de Mollet, 

mentre un grup reduït del CDR i 

d'Endavant penjaven cartells en 

defensa dels encausats pel 23-S. 

En un comunicat, Endavant i el 

CDR de Mollet expliquen que un 

cotxe de la policia local s'hauria 

aturat davant d'on estaven pen-

jats els cartells i n'haurien sortit 

dos agents, un d'ells "clarament 

alterat i amb actitud agressi-

va", el qual hauria perseguit un 

dels concentrats i quan aquest 

estava aturat l'hauria reduït sen-

se que aquest oposés resistència, 

tirant-lo a terra per emmanillar-lo.

La resta de persones que estaven 

penjant els cartells, en veure la situ-

ació, s'haurien acostat per recrimi-

nar-li els fets i hauria estat llavors 

quan l'agent hauria tret una porra 

extensiva i hauria començat a colpe-

jar els assistents, quatre dels quals 

van patir contusions. Una d'aques-

tes persones, asseguren, va acabar a 

urgències a l'Hospital per la inflama-

ció del canell. Després d'identificar 

un total de cinc persones, una d'elles 

per gravar un vídeo de l'agressió 

i amb l'amenaça, segons fonts del 

CDR, que si ho feia públic la denun-

ciaven,  els concentrats van poder 

seguir penjant cartells per la ciutat. 

En el mateix comunicat alerten que 

no es tracta d'un fet aïllat i que "en 

altres ocasions la policia muni-

cipal ha aplicat la repressió des-

proporcionada amb amenaces i 

identificacions aleatòries sense 

cap justificació". Des d'Endavant 

es plantegen denunciar.

La Policia obre diligències 
Per la seva banda, la policia local ha 

obert diligències a tres dels activis-

tes, les quals van passar a disposició 

judicial aquest dijous. A dos d'ells 

els imputen un delicte d'atemptat 

contra els agents de l'autoritat i a un 

altre, un delicte per desobediència 

greu. El cos també es plantega tra-

mitar una infracció administrativa a 

la resta del grup per penjar cartells 

fora de les zones autoritzades.

Segons l'inspector en cap de la 

Policia Municipal, José Francisco 

Muñoz, els fets  van passar en un 

procés d'identificació d'un grup 

que es trobava al centre de la ciu-

tat en una situació que va aixecar 

sospites als agents. Segons Muñoz, 

dues persones d'aquest grup 

haurien atemptat contra un dels 

agents i aquell agent "va haver de 

limitar l'intent d'agressió".  

SUCCESSOS EL COS MUNICIPAL AFIRMA EL CONTRARI I OBRE DILIGÈNCIES CONTRA TRES ACTIVISTES PER ATEMPTAT A L'AUTORITAT

RECORD PEL 23-S Els fets van passar durant la penjada de cartells a Mollet

cdr mollet

TRIBUNALS

Demanen 13 

suposats homicidis 

pel conductor de 

l'accident a Freginals

MOLLET. El cas de l'accident de 

Freginals, que va deixar tretze 

persones mortes i 36 de ferides de 

diversa gravetat, es troba a un pas 

d'arribar al judici oral. La titular 

del jutjat número 3 d'Amposta ha 

conclòs les diligències i ha ordenat 

l'obertura del procediment abreu-

jat, previ a la possible presentació 

de càrrecs contra el conductor del 

vehicle, treballador de l'empresa 

molletana Autocares Alejandro, 

per part de les acusacions particu-

lars i Fiscalia.

Delicte d'homicidi imprudent
En la interlocutòria, a la qual ha tin-

gut accés l'ACN, la jutgessa consi-

dera que l'únic investigat en la cau-

sa hauria pogut incórrer en tretze 

suposats delictes d'homicidi per 

imprudència greu així com delictes 

de lesions també per imprudència 

greu. Reitera que la somnolència 

o una distracció del xofer haurien 

causat el sinistre la matinada del 

20 de març de 2016.  
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MOLLET. La Junta de Portaveus de 

va tirar endavant una moció pre-

sentada per Mollet en Comú (MEC) 

de rebuig a la fusió entre Caixabank 

i Bankia. Entre altres, la moció pre-

sentada per MEC denuncia que la 

fusió bancària augmenta el feno-

men d'exclusió ciutadana bancària 

de proximitat i una concentració 

en poques mans. 

Segons MEC, "es perd l’oportuni-

tat de crear una banca pública, 

es perdran moltes oficines a ter-

ritoris amb pocs serveis banca-

ris, i es posen en risc o es perden 

molts llocs de treball", conside-

ren. En aquest cas, la moció va re-

bre el suport de MEC, d’Ara Mollet 

Esquerra Més, Podem Mollet, Junts 

per Mollet i els vots contraris de 

La Junta de Portaveus de 
Mollet rebutja la fusió 
entre CaixaBank i Bankia

MUNICIPAL  LA PROPOSTA D'UNA LLEI D'AMNISTIA PER ALS PRESOS POLÍTICS NO VA TIRAR ENDAVANT

"El llibre de l'Oriol Junqueras i la Marta 
Rovira és el nostre manual per guanyar"
PARETS. La Sala Basart de la Coope-

rativa de Parets va acollir dimarts 

a la tarda la presentació del llibre 

Tornarem a vèncer (I com ho fa-

rem)–editat per Ara Llibres, de la 

cooperativa Som*–. L'obra ha estat 

escrita a quatre mans pels dos mà-

xims dirigents d’ERC, Oriol Junque-

ras i Marta Rovira, el primer des de 

la presó de Lledoners i la segona 

des de l’exili de Ginebra.

La paretana Carme Badosa va 

presentar l'acte en el qual la ponent 

principal va ser la molletana Mar-

ta Vilaret, vicesecretària general 

de Drets, Llibertats i Lluita Antire-

pressiva d’ERC, i que va cloure el 

batlle, Jordi Seguer.

El llibre de Junqueras i Rovira es 

divideix en tres parts. Primer "res-

segueix allò que es va fer bé a la 

tardor del 2017"; després tracta 

"els errors i desencerts, i els fac-

tors que van jugar contra la cau-

sa independentista, i les causes 

del retrocés"; i la darrera part, en 

paraules de Badosa, "és la més es-

tratègica d'ERC", en què cerquen 

"maximitzar les fortaleses i cor-

regir les febleses". 

Vilaret, per la seva banda, va ar-

rencar demanant que no es norma-

litzi la situació dels empresonats 

i dels exiliats. En aquest sentit va 

remarcar que "les condicions de 

repressió han dificultat aquest 

PROCÉS  MARTA VILARET VA PRESENTAR EL LLIBRE 'TORNAREM A VÈNCER' A LA SALA BASART DE PARETS

A LA SALA BASART Badosa, Vilaret i Seguer durant la presentació del llibre

s.c.

PSC i Ciutadans. 

Per contra, la segona moció de-

batuda, presentada per Ara Mollet 

ERC MES, en defensa de la propos-

ta de llei orgànica d’amnistia i de la 

resolució política del conflicte en-

tre Catalunya i l’estat espanyol no 

ha tirat endavant.

La seva exclusió de l'ordre del 

dia va provocart noves queixes 

tant d'Ara Mollet com de Mollet en 

Comú. "No entenem per què el 

Ple de Mollet ha de restringir la 

llibertat d'expressió i la votació 

de mocions com aquesta quan sí 

que es pot fer a d'altres munici-

pis", apunten des d'Ara Mollet so-

bre la moció de la llei d'amnistia. 

llibre, perquè és evident que 

l'Oriol i la Marta no poden tenir 

una relació fluida".

Sobre el contingut, va assenyalar 

que el llibre "és el nostre manual 

per guanyar". Un manual, però, 

que no cerca retrets: "Hem de re-

visar què va passar el 2017, però 

no ho hem de mirar amb clau de 

buscar culpables i traïdors". 

La molletana també va exposar 

que "la tesi que defensen en el 

llibre és que l'1 d'octubre vam 

vèncer, perquè malgrat que l'es-

tat va intentar-s'ho carregar per 

terra, mar i aire, vam aconseguir 

fer un referèndum; no van trobar 

ni una sola urna". Malgrat això, "el 

que tampoc se li escapa a ningú 

és que a partir del 3 d'octubre 

vam anar perdent gas i l'estat va 

anar guanyant terreny. I com és 

evident no ens en vam sortir aca-

bar culminant el procés".  s.c

BAPTISTA SILANES

PARTITS

Silanes, nou 

president del 

Fòrum Sindical 

d'ERC Nacional

MOLLET. El passat 6 de setembre, 

en una assemblea del Fòrum Sin-

dical d'Esquerra Republicana de 

Catalunya, es va escollir el molletà 

Baptista Silanes com a president 

de l'ens del partit, des del qual es 

treballa amb el món sindical i les 

relacions amb el sector del treball 

a Catalunya. Silanes serà també 

conseller nacional del partit repu-

blicà, acompanyant la Marta Vila-

ret, l'Albert Biescas i l'Oriol López, 

escollits per diferents estaments 

també com a representants del 

Consell Nacional. Silanes encara el 

repte de presidir el Fòrum Sindical 

"per posar el primer partit de 

l’Esquerra Nacional a treballar 

per millorar les condicions de la 

classe obrera".  

Cs Mollet fiscalitza 
la seva abstenció 
als pressupostos

MOLLET. L'abstenció de Cs va aju-

dar a tirar endavant el pressupost 

municipal de l'Ajuntament de 

Mollet d'aquest 2020. Ara, els res-

ponsables del partit taronja volen 

conèixer en quina situació es tro-

ben les propostes que van acon-

seguir incloure en el pressupost, 

molt afectat per la crisi de la Covid. 

El grup ha sol·licitat una reunió 

amb el govern per saber en quin 

punt estan les propostes del partit 

taronja.  

erc

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

La liquidació de 
l’Impost sobre 
Successions pot 
demorar-se 
o ajornar-se

El termini per a liquidar l’Impost 
sobre Successions és de sis me-
sos a comptar des de la defunció. 
No obstant això, a vegades aquest 
termini no és suficient, ja que po-
den existir discrepàncies entre els 
hereus, o fins i tot tractar-se d’una 
herència complexa que requereixi 
més temps en la seva tramitació.
Doncs bé, en aquests casos es pot 
sol·licitar una pròrroga del termini 
de liquidació d’altres sis mesos 
més, pròrroga que, si és concedi-
da, només suposarà el pagament 
d’interessos de demora des de 
la data en què transcorrin els sis 
mesos inicials i fins a la data defi-
nitiva de liquidació.
Un altre problema pot ser la fal-
ta de liquiditat per a realitzar el 
pagament (perquè en l’herència 
no existeixen béns líquids). En 
aquests casos pot sol·licitar-se 
un ajornament específic de fins 
a un any (dos anys en algunes 
comunitats autònomes). Aquest 
ajornament no requereix garanties 
i només suposa la meritació d’in-
teressos de demora. Si el termini 
d’un any és insuficient, també pot 
sol·licitar-se el fraccionament per 
un període màxim de fins a cinc 
anys. En aquest cas també es re-
porten interessos de demora, però 
és necessari aportar garanties.
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Desfés-te de totes les coses 
que ja no utilitzes
Amb el pas del temps anem acumu-

lant coses. Coses que es trenquen, que 

no ens agraden, que guardem perquè 

creiem que algun dia les usarem, coses 

que no fem servir però que són aquí, 

robant-nos espai.

Una llar plena de coses sense utilitat 

és una llar difícil de mantenir ordenada 

i de netejar i a més és un senyal que gas-

tes els diners en coses innecessàries.

No deixis que la teva llar s'ompli de 

coses inútils i realitza una depuració 

de manera regular. Existeixen algu-

nes preguntes que et poden ajudar en 

aquesta tasca.

Per exemple, pregunta't: Utilitzo 

aquest objecte regularment? Si la 

resposta és sí, llavors conserva'l. Si la 

resposta és no, llavors avalua la seva 

funció. Considera desfer-te dels objec-

tes que:

- Gairebé mai has usat. 

- Estan trencats de fa més d' un any i 

continuen així.

    - No t'agraden, però creus que algun 

dia t'agradaran.

    - Guardes per 

compromís.

    I si parlem de 

roba i sabates, 

elimina aque-

lles que són in-

còmodes, que 

ja no et queden 

bé o que estan 

molt usades.

     Una vega-

da que tinguis 

identificades 

les coses que ja 

no necessites, 

classifica-les 

en quatre categories. Vendre, regalar, 

donar, tirar. Recorda que el que ja no 

et serveix a tu, li pot servir a algú més.

corar les llars. tuhogar.com / amIc 

Després d'un matí de rentadores, llits, 

menjars, etc., te n'adones que gairebé 

no has tingut temps de jugar i estar amb 

els teus fills. Si tens aquesta sensació i 

vols dedicar-los més temps, repassa-

rem alguns trucs que t'ajudaran a tenir 

més temps lliure.

1. Organitza't prèviament les tasques 

del dia. Així sabràs tot el que has de fer i 

quant trigaràs a cada cosa.

2. Dedica'ls temps exclusiu per a ells

Tot i ser un matí complicat, assigna't un 

Idees per a optimitzar el 
temps i gaudir dels fills

temps per a ells com una tasca més. 

3. Comparteix les tasques amb els teus 

fills. Trigareu més temps en realitzar 

les coses, però serà més gratificant per 

a tots. En fer-ho a més, se sentiran im-

portants d'ajudar a la mare o el pare en 

les tasques de la llar.

4. Sigues més productiu. No surtis 

d'una habitació sense haver acabat tot 

el que ha de fer-se en aquesta zona de 

la casa. Amb això optimitzaràs el temps 

de treball. cometelasopa.com / amIc
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OPINIÓ

Ja fa uns anys que estem immersos en un procés de judicialització de la política, 

del que tampoc s'escapa ara l'àmbit local. Les declaracions dels líders d'ERC 

de Mollet sobre dos afers espinosos i que van aixecar polseguera de la gestió 

del govern de Monràs –l'adjudicació del solar de Decathlon i la denegació de la 

llicència del centre de culte de la comunitat islàmica AlHuda– han estat l'origen 

d'una causa que ha acabat amb els dos membres del partit republicà asseguts 

davant del jutge acusats d'un delicte d'injúries i calúmnies contra l'alcalde 

Monràs. El qüestionament de l'actuació de l'executiu local hauria de ser una de 

les responsabilitats de tots els grups de l'oposició, que han de fiscalitzar l'acció 

de govern, una fiscalització, però, que es pot veure coartada si s'entra en una 

espiral de judicialització i de querelles que poden posar en greu risc la llibertat 

d'expressió i el dret a la informació. 

Que els tribunals hagin de dirimir enfrontaments dialèctics entre polítics 

és un pas enrere tant per a la justícia, que ja està prou saturada, com per a la 

ciutadania, que veu com els seus representants perden temps i esforços en 

qüestions que res tenen a veure amb les necessitats de la ciutat.

FORAGITAR LA POLÍTICA DELS JUTJATS

Editorial

a pandèmia del COVID-19 ha por-
tat el naixement d’un nou movi-
ment, el negacionisme, que costa 
d’entendre. Per una banda plan-
teja un argumentari anti-globalit-

zació, denunciant la influència de les grans 
indústries farmacèutiques en les instituci-
ons nacionals i internacionals però, per l’al-
tra banda, defensa un marc ideològic basat 
en la defensa de la llibertat individual, per 
damunt dels drets i llibertats col·lectius, i el 
paper de l’Estat-Nació com aglutinador de 
tota la ciutadania. 

El principal referent d’aquest moviment 
és Donald Trump i obté el suport de totes les 
marques de l’extrema dreta internacional. A 
Espanya, la Comunitat de Madrid ha portat 
al nivell institucional alguns dels postulats 
negacionistes. És important fer un anàlisi de 
qui són i què volen per esbrinar si es tracta 
d’un moviment transformador o reaccionari.

El negacionisme es nodreix de persones 
amb interessos dispersos (teràpies alterna-
tives, espiritualitat, ovnis, chemtrails, terra-
planisme, annunakis i conspiracions vàries), 
que parteix de la hipòtesi d’un món dualista, 
polaritzat en dos grans corrents globalistes 
i conspiracionistes. Els globalistes haurien 
creat la falsa pandèmia i els conspiracionis-
tes s’autoconsideren salvadors de la huma-
nitat.

Els globalistes estarien liderats per Ge-
orge Soros, i gestionarien el sistema actual, 
anomenat Màtrix, amb el club Bildemberg, 
OMS, Bill Gates, governs, metges, farmacèu-
tiques i tothom que hagi estat implicat en la 
globalització. Mentre que els conspiracionis-
tes, liderats per Donald Trump, estarien or-
ganitzats en un grup secret, anomenat Q, que 
agruparia científics, militars, polítics rebels 
a la globalització i tindrien el suport de totes 
les marques de l’extrema dreta mundial.

El seu argumentari es basa en la falsedat 
de la pandèmia, per tant, la mortalitat produ-
ïda podria ser causada per l’envelliment de 
la població, a patologies múltiples, per l’estat 
d’angoixa del confinament i la por generada 
pels governs i mitjans de comunicació aliats 
de la Màtrix. Les seves teories són diverses i 
totes elles tenen el fil conductor d’una cons-
piració mundial per reduir la població i sot-
metre els supervivents mitjançant substàn-
cies inoculades a la població per mitjà de les 
vacunacions massives. Creen falses notícies 
alarmistes, les difonen per xarxes socials uti-

Visió personal del negacionisme

L

ANTONI 
VICENTE GRAS

Parets del Vallès
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Es comença eliminant els serveis
 amb menys passatge, cobertura
 horària i reduint freqüències a la 
mínima expressió per disuadir els

 usuaris d'agafar aquesta línia

litzant persones influents en els diversos àm-
bits, que és la mateixa tècnica que va portar 
els presidents Donald Trump i Jair Bolsonaro 
al poder. 

La crítica repetitiva als mitjans de comu-
nicació, als governs i a la medicina, potencia 
la seva imatge de grup alternatiu i oprimit 
per posseir un coneixement superior. Les se-
ves mobilitzacions arreu del món, tenen su-
port de l’extrema dreta. En el cas d’Espanya 
mostren banderes nacionals, qualifiquen el 
govern de social-comunista, creuen que els 
pressupostos sanitaris autonòmics són un 
robatori del polítics, és a dir, que malgrat no-
drir-se de persones molt diferents i sovint 
benintencionades, els discursos deriven a 
posicions dretanes fins al punt en que en al-
guns països, el negacionisme ha demanat a 
l’exèrcit l’execució d’un cop d’estat.

Cal destacar una corrent del negacionisme 
que considera les polítiques d'igualtat de gè-
nere i drets LGTBI com a part fonamental de 
la conspiració de la Màtrix ja que la pèrdua de 
la masculinitat afavoriria una població més 
submisa. El canvi climàtic també formaria 
part de la conspiració i per tant, no seria real.

El negacionisme està aquí i no convé fer-
hi broma perquè reflecteix el malestar real 
de la població per la gestió sanitària de la 
pandèmia, que no ha estat modèlica, però 
una cosa és la crítica argumentada i legítima 
al sistema polític i sanitari i un altra molt di-
ferent és el relat negacionista que ens invi-
ta a participar en un joc de rol entre líders 
neo-liberals bons contra líders neo-liberals 
dolents, que no aporta cap alternativa cien-
tífica, mèdica, econòmica o política, que no 
té lideratges clars i que està farcit d’elements 
reaccionaris que viuen de crear alarma a les 
xarxes socials.

Segur que les claus d’aquest debat, tenen 
a veure amb la submissió del poder polític 
al poder econòmic, que ha afavorit massives 
retallades i privatitzacions de serveis socials. 
Unes retallades que posen en perill drets es-
sencials com la sanitat, l'educació, l'habitat-
ge, el treball i les pensions, unes retallades 
que impedeixen una vida plena i digna a les 
persones de classe treballadora.

M’agradaria fer un suggeriment als negaci-
onistes que penseu de tot cor, que cal canviar 
el món. Si voleu acabar amb la Màtrix, explo-
reu els moviment socials, la Marea Blanca 
per la sanitat pública, la Marea Groga per 
l’educació, la PAH per l’habitatge, el sindi-
cat de llogaters, els sindicats estudiantils, el 
moviment feminista, la UCFR, els Iaioflautes 
i tants d’altres; ajunteu-vos amb ells, escol-
teu-los, intenteu entendre les seves lluites i 
al final podreu jutjar si el que us proposa Do-
nald Trump i uns quants Youtubers influents 
és un camí d’alliberament o d’esclavatge.

inici del curs escolar d’enguany 
ha estat, sens dubte, força atípic. Tot 
i això, les línies de Rodalies tornaven 
a oferir el servei habitual, a excepció 

de la R3 que ha patit una eliminació de 3 trens 
per sentit, una reducció de servei que podria 
tenir segones intencions i s’ha fet aprofitant la 
davallada d’usuaris per la covid-19.

Ja fa uns mesos, es va saber a través del fòrum 
online transport.cat que la Generalitat tenia la 
intenció de fer passar els trens de la R3 pel cor-
redor actual de la R2 entre Montcada i Reixac 
i Mollet, on es faria l’enllaç mitjançant un nou 
bypass més econòmic, cosa que faria possible 
desmantellar la línia entre aquests municipis i 
estalviar-se el desdoblament.

Ara, l’ATM ens ho explica al Pla director d’In-
fraestructures (PDI), on a més, s’exposa com a 
gran pèrdua de cobertura la creació del bypass 
entre R3 i R8 a Santa Perpètua perquè s’elimina-
ria l’estació de la Florida mentre que desviar la 
R3 per la R2 ho expliquen sense cap mirament.

Precisament, aquest desviament eliminaria 
la possibilitat del bypass amb la R8 i l’enllaç 
directe amb Barcelona i la resta de municipis 
de la R3 de les poblacions afectades. L’única al-
ternativa serien els autobusos interurbans que 
ofereixen un temps de viatge força superior.

Eliminació de trens a la R3

L'

VÍCTOR 
MOLINA REVERTE

Estudiant Enginyeria 
d'Obres Públiques

Un tancament d’aquestes dimensions, però, 
no es pot fer així com així, s’ha de justificar. 
Amb el volum actual d’usuaris i havent estat 
la línia que més ha crescut en els últims anys 
no seria de rebut. Malauradament, l’estat de la 
línia i la condició de via única impossibiliten 
qualsevol més creixement o qualsevol millora 
de servei, cosa que tampoc es podria produir 
anant per la R2, on s’hauria de conviure amb els 
trens que ja hi circulen.

Per tot això, sembla ser que la fórmula escollida 
és de manual: es comença eliminant els serveis 

amb menys passatge, eliminant cobertura horà-
ria i reduint freqüències a la mínima expressió.

D’aquesta manera hi ha un efecte dissuasiu 
entre la població de fer qualsevol cosa que 
impliqui dependre d’aquesta línia, i així es va 
perdent passatge fins que es pot justificar-ne el 
tancament i vendre’l com una millora.

Esperem no haver de patir aquest tanca-
ment perquè ara més que mai s’ha d’apostar 
pel transport públic i sobretot pels modes amb 
més capacitat i velocitat per fer front a la crisi 
climàtica.
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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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MOLLET. Arcadi Munrós, de 63 

anys, enginyer electrònic i veí de 

Mollet, és el nou president del 

Club Muntanyenc de Mollet. 

La junta sortint, presidida per 

Alexandre Castelltort des del 

2016, va comunicar a principis 

d'enguany la decisió de marxar i 

no va ser fins al juliol quan el club, 

telemàticament, va celebrar una 

assemblea extraordinària per es-

collir Munrós, que va ser l'única 

candidatura. 

Munrós es mostra il·lusionat 

amb la seva nova faceta. "Un dels 

objectius que tinc és transfor-

mar digitalment el club, molt 

més", diu. El nou responsable ad-

met que fins ara el club s'ha ges-

tionat i planificat molt bé, però 

vol aportar els seus coneixements 

fent l'entitat més propera a la ciu-

tadania i entre els prop de 600 so-

ENTITATS VA SER L'ÚNIC CANDIDAT PER RELLEVAR CASTELLTORT

Arcadi Munrós és el nou 

president del Muntanyenc

ESPORTS

El 29 de novembre, última cursa Es cancel·la la marxa cicloturista Pelegrí Pi
Els Campionats de Catalunya de Motociclisme i 

el Campionat Mediterrani de Velocitat ja tenen nova data confirmada: el 28 i 29 de novembre, que serà 'última cursa confirmada al Circuit de 
Barcelona-Catalunya d'aquest any. 

El Club Ciclista Plana Lladó ha decidit cancel·lar la marxa cicloturista Pelegrí 

Pi, que s'havia previst celebrar el pròxim 4 d'octubre. El club molletà ha 

comunicat per xarxes socials la decisió de no celebrar la 32a edició per l'actual situació per la Covid-19. Aquesta cursa, amb sortida i arribada a 
Mollet, és una de les dates fixes anuals del calendari català cicloturista. 

MOLLET. Mollet és tot un referent 

en els escacs de Catalunya després 

d'aconseguir que la pròxima tem-

porada dos clubs diferents com-

peteixen a les lligues per equips 

d'àmbit català de la Federació 

Catalana d'Escacs, una fita que ara 

per ara tan sols mantenia la ciu-

tat de Barcelona. El Club d'Escacs 

Mollet s'ha proclamat campió de 

la màxima categoria catalana, la 

Divisió d'Honor -per segon cop en 

cinc anys-, i la Penya d'Escacs ha 

guanyat la Preferent i ha pujat a la 

Segona Catalana, que és la tercera 

màxima categoria catalana.

Fa tan sols uns dies, l'ens fede-

ratiu va organitzar una assem-

blea general de clubs per decidir 

l'acabament de les lligues inaca-

bades del 2020. De retruc, el Club 

d'Escacs va assolir el seu segon 

títol català. "El títol és compartit 

amb l’Escola d’Escacs de Bar-

celona, Sabadell Colón Chessy i 

Barberà, a falta de disputar 

semifinals i final que, per la si-

tuació sanitària a causa de la 

pandèmia, han estat suspeses", 

informa en una nota el Club d'Es-

cacs Mollet, que en el moment de 

la suspensió era l'equip que millor percentatge tenia: "ens dóna el 

regust de ser encara més cam-

pions, ja que portàvem una 

campanya extraordinària amb 

7 victòries i un empat fins a 

arribar a la semifinal", remarca 

el club. 

La Penya d'Escacs Mollet, abans 

del confinament, ocupava el lide-

arxiu

ESCACS EL CLUB D'ESCACS GUANYA LA DIVISIÓ D'HONOR I LA PENYA PUJA A SEGONA CATALANA

ratge del grup 1 de la Preferent 

quan només faltava una jornada 

per acabar la fase regular. El club 

ha valorat l'ascons com el que és, una fita: "per un club petit, mo-

dest i amateur com el nostre és 

una satisfacció indescriptible 

Mollet, ciutat d'escacs

haver assolit aquesta fita. Pas-

si el que passi la temporada 

vinent, ningú ens podrà pren-

dre el goig d’haver participat, 

ni que sigui una temporada, en 

les Divisions d’àmbit català", 

assenyala la Penya.  jl.r.b.

CLUB D'ESCACS La seu del club és a l'Hotel d'Entitats la República

penya escacs

PENYA ESCACS Juguen i entrenen en una sala d'El Casal

cis. "Hem de millorar la comuni-

cació interna i externa", diu.  

La junta està formada per Josep 

Solé, vicepresident; Maria Teresa 

Feliu, tresorera; Fina Garzón, se-

cretària; i Jordi Luque, vocal.   

MOLLET. Josep Monràs ha estat re-

elegit, per unanimitat, president 

dels Consells Esportius de les co-

marques de Barcelona i vicepresi-

dent primer de la Unió de Consells 

Esportius de Catalunya. A l’assem-

blea extraordinària de la Unió de 

Consells Esportius de Catalunya 

hi van assistir dissabte els repre-sentants de 28 Consells Esportius. 

L’assemblea, que es va realitzar 

de forma telemàtica, va escollir un 

nou Consell Directiu per al man-

dat 2020-2026. 

La Unió de Consells Esportius 

de Catalunya va ser creada l’any 1984 i té com a objectiu assegurar 
el dret efectiu a la pràctica de l’ac-

tivitat física i esportiva de tothom, 

especialment entre els joves. 

Monràs, reelegit president dels 

Consells Esportius a Barcelona

a.m.

ARCADI MUNRÓS
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L’expert respon

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Recentment ha esdevingut notícia la viral reacció 
d’indignació i enfadament del popular actor Antonio 
Resines a les portes d’una oficina de l’INSS. L’intèrpret 
està intentant tramitar l’accés a la seva pensió de ju-
bilació des del passat mes de març...sense aconse-
guir-ho. Com tantes altres persones, es troba atrapat 
en un bucle desesperant: per presentar la seva sol·li-
citud necessita que li donin cita prèvia i l’INSS no ho 
està fent. Un veritable carreró sense sortida.

La premsa ha reflectit amb major èmfasi i interès la 
situació viscuda per moltíssimes persones incorpora-
des a expedients temporals d’ocupació que han pa-
tit errades i endarreriments de tot tipus a l’hora de 
percebre la prestació d’atur. Situació absolutament 
angoixant que ha provocat que famílies senceres es 
veiessin sobtadament privades d’ingressos mentre 
intentaven, infructuosament en molts casos, contac-
tar amb l‘administració per solucionar les errades que 
pogués haver-hi o, almenys, obtenir informació sobre 
l’estat de tramitació de la seva prestació.

Però tot i la menor atenció mediàtica, el cert és que 
aquesta impossibilitat d’accedir a l’administració no 
s’ha limitat a la prestació d’atur i el SEPE sinó que ha 
estat generalitzada i des de l’inici de la pandèmia ha 
estat gairebé impossible tramitar qualsevol prestació, 
ja sigui, per exemple, la de maternitat o, com en el cas 
de l’actor, la pensió de jubilació.

El certificat digital professional: una solució
Aquest tipus de tràmits i sol·licituds es poden realitzar 
de forma telemàtica a través del registre electrònic de 
la pàgina web de la Seguretat Social si es disposa de 
certificat digital personal, DNI electrònic o Cl@ve Pin. 

És possible tramitar la pensió 
i altres prestacions de la seguretat 
social durant la pandèmia?

A banda, i des de l’inici de la pandèmia, la Seguretat 
Social ha habilitat també la possibilitat de realitzar 
el tràmit sense cap d’aquests mecanismes d’identi-
ficació digital, validant la nostra identitat mitjançant 
l’enviament d’una clau personalitzada al nostre telè-
fon mòbil.
Aquests mecanismes, però, no sempre han estat 
completament efectius. En ocasions, el sistema in-
formàtic ha estat incapaç de respondre el volum de 
consultes i sol·licituds rebudes i en d’altres, quan no 
es disposa de certificat digital (com acostuma a suc-
ceir), la petició no es podia tramitar perquè a l’INSS 
no li consta o figura incorrectament alguna de les 
dades requerides (telèfon, adreça correcta, etc...). 
En aquests casos,  tornem al carreró sense sortida 
del qual parlàvem abans.

Tramitar com a representant 
d’una tercera persona
Moltes persones que han patit els problemes des-
crits probablement no saben que la seva sol·licitud 
pot ser presentada per una tercera persona o un 
professional (advocats, gestories...) a condició que 
aquesta tercera persona disposi del pertinent cer-
tificat digital i juntament amb la sol·licitud s’adjunti 
un model d’autorització signat per ambdues per-
sones i una fotografia del DNI de la persona que 
sol·licita i de qui actua com a representant per fer 
la tramitació.

Es tracta d’un procediment que, realitzat per un pro-
fessional, pot estalviar molt de temps i molèsties als 
particulars que necessiten tramitar una prestació, 
especialment quan aquest no disposa de certificat 
digital. A banda, la figura del representant permet 
unir en un únic tràmit la presentació de la sol·licitud 
que ens interessa amb la possible correcció de les 
dades personals incorrectes o imprecises que ens 
impedien realitzar la tramitació pels nostres matei-
xos mitjans.

Ampliar els nostres serveis
Durant mesos, als nostres despatxos hem vist com 
uns tràmits que abans de la pandèmia es podien re-
alitzar de forma senzilla i ràpida per part dels nos-
tres clients per tal d’accedir a la seva jubilació o a les 
prestacions d’altre tipus que els corresponguessin es 
demoraven o, fins i tot, es veien impossibilitats del 
tot per les qüestions que hem exposat anteriorment. 
És davant d’aquesta situació que el nostre despatx, 
com d’altres estan fent també, hem pres la determi-
nació de realitzar nosaltres mateixos la totalitat dels 
tràmits i presentacions relacionades amb les presta-
cions de la Seguretat Social per a totes les persones 
que estiguin interessades en els nostres serveis i vul-
guin que els representem. 

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI HABITUAL PER A VISITES 
I CONSULTES, RESPECTANT LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 

ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

Jaume Cortés
Advocat 
de Col·lectiu Ronda

Doncs, suposada-
ment, és possible 
fer-ho i ha estat pos-
sible realitzar les tra-
mitacions necessàri-
es telemàticament, 
a través del portal 
web de l’INSS, durant 
tot l’estat d’alarma. 
Però permeteu-nos 
remarcar aquest 
« s u p o s a d a m e n t » 
perquè existeix una 
enorme distància en-
tre la teoria i la reali-
tat que han viscut a la 
pràctica centenars de 
milers de persones 
a tot l’Estat durant 
aquests darrers me-
sos i encara avui. 

arxiu

SALVADOR CORBERA

PARETS. L'Atletisme Parets ha can-
cel·lat la 15a edició de la Cursa 
Popular de Parets un dia després 
d'obrir inscripcions. Dimarts, el 
club va obrir l'opció de comprar 
el dorsal i dimecres va anul·lar la 
prova després d'una reunió amb 
les autoritats. Segons comunica el 
club, les noves restriccions i l'in-
crement de casos per la Covid-19 
a Catalunya ha fet replantejar la 
celebració de la prova atlètica 
prevista l'11 d'octubre. 

La cursa comptava amb el vis-
tiplau de l'Ajuntament de Parets 
i hauria posat en marxa un pro-
tocol sanitari esportiu, similar al 
de la Cursa de la Mercè. "Després 

d'obrir les inscripcions vam te-

nir novament converses amb 

la Policia i l'Ajuntament, i vista 

l'actual situació vam creure que 

el millor era cancel·lar i aquest 

any ja no es farà", admet el pre-
sident de l'Atletisme Parets, Sal-
vador Corbera, que explica que ja 
n'hi havia inscrits: "El primer dia 

havíem aconseguit 11 inscrits i 

l'objectiu era completar la pro-

va amb 400 participants". 

El cros perilla
La intenció de l'Atletisme Parets 
és que aquest any és no celebrar 
la Cursa Popular de Parets i ajor-

ATLETISME  LA PROVA HAVIA OBERT INSCRIPCIONS FA UNS DIES

La Cursa Popular de Parets 
es cancel·la fins al 2021

nar-la fins al 2021. Aquesta situa-
ció, també pot passar amb el Cros 
de Parets. "Teníem pendent una 

reunió perquè volíem proposar 

la realització del cros al novem-

bre, però creiem que tampoc hi 

haurà cros perquè la situació se-

ria similar a la de la cursa popu-

lar", diu Corbera. 
D'altra banda, el club paretà 

segueix amb els entrenaments li-
mitats a les pistes i aquest cap de 
setmana alguns dels seus atletes 
participaran als Campionats de 
Catalunya sub-18 i sub-20, a Igua-
lada.  jl.r.b.

MOLLET. Els molletans Carmen 
i Álex Sánchez s'han proclamat 
subcampions del Campionat d'Es-
panya de Federacions Autonò-
miques amb Catalunya. L'estatal 
va tenir lloc el cap de setmana a 
Ciudad Real i la selecció catala-
na va ser segona amb 183 punts, 
a 2,5 de la comunitat vencedora, 
Castella i Lleó. De fet, Catalunya 
no guanya l'estatal per primer cop 
després de nou anys imposant-se 
ininterrompudament.  

La velocista Carmen Sánchez ha 
estat una de les protagonistes del 
combinat català disputant dues 
proves i assolint podis en aques-
tes. La molletana va assolir el pri-
mer lloc del relleu mixt del 4x400 
metres llisos amb els companys 
Javier Delgado, Sara Gallego i Ber-
nat Erta; mentre que en els 400 
metres llisos va quedar tercera  
amb un registre de 54,64 segons. 

ELS DOS ATLETES PARTICIPEN A LA COPA DE FEDERACIONS

Álex i Carmen Sánchez, 
subcampions estatals

Pel que fa al llançador Álex Sán-
chez, va aconseguir la quarta mi-
llor marca amb la javelina, amb 
una distància de 65,31 metres. 

Doblet de subcampionats
Álex Sánchez, amb el Fem Camí 
Mistala, i Carmen Sánchez, amb 
el València Esports, tabé es van 
proclamar fa dues setmanes sub-
campions de la Copa d'Espanya 
d'or amb els seus respectius clubs. 
Aleshores, la velocista va assolir el 
segon millor temps dels 400 me-
tres llisos amb 54,24 segons i la 
victòria en el relleu; mentre que 
el llançador molletà va ser cinqu-
pe en javelina, aconseguint 68,78 
metres.

Els dos atletes també van ser-hi 
en l'estatal absolut, de fa tan sols 
una setmana, fregant el podi amb 
un quart lloc de les seves respecti-
ves modalitats. 



dv, 25 setembre 202020 ESPORTS

circuit
BAIX VALLÈS. Amb Marc Márquez, 
pilot d'Honda Repsol, lesionat, 
el Mundial de MotoGP està més 
emocionant que mai amb quatre 
pilots amb opcions reals de vic-
tòria final. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acull diumenge,a 
les  15 h, el Campionat del Món de 
MotoGP més emocionant que mai, 
però sense públic a la graderia. 

A Montmeló arriba líder l'ita-
lià Andrea Dovizioso, del Ducati 
Team, amb 84 punts, sabent que 
en els darrers anys la marca ita-
liana no ha tret bons resultats en 
terres vallesanes. El lideratge es-
tarà en joc amb tres pilots més: 
al segon lloc i amb 83 punts, el 
francès Fabio Quartararo (Petro-
nas Yamaha SRT), que va assolir 
fa dos anys al Circuit el seu pri-
mer triomf a Moto2; al tercer lloc, 
empatat amb Quartararo, hi ha el 
català Maverick Viñales (Mons-
ter Energy Yamaha MotoGP); i 
al quart lloc, el balear Joan Mir 
(Team Suzuki Ecstar) amb 80 
punts.  jl.r.b.

MOTOR  EL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA ACULL DIUMENGE LES CURSES DEL MUNDIAL

MOLLET. La UE Molletense s'ha im-
posat al derbi contra el CF Mollet 
UE sense públic i per la mínima, 2 
a 1. Els dos conjunts segueixen la 
seva preparació de cara a l'inici de 
la temporada, el cap de setmana 
del 3 i 4 d'octubre. La Molletense 
a la Segona Catalana i el Mollet, a 
Primera. Serra, amb 14 punts, 6 
rebots i 2 assistències. 

Tot i no haver públic, la intensi-
tat es va veure tota dins el terreny 

FUTBOL  UN GOL DE QUESADA SENTENCIA L'AMISTÓS 

La Molletense venç 
el derbi per la mínima

de joc. La Molletense va avançar-
se a la primera part amb un remat 
en un corner de Champi. El Mollet 
va reaccionar abans del descans 
amb un bon xut des de la fron-
tal d'Edgar, que posava l'empat 
a l'electrònic de la Zona Sud. A la 
represa, la Molletense ha seguit 
mostrant-se sòlid al darrere i el 
gol de la victòria ha estat de Que-
sada, en un potent xut de falta, 
que posava el 2 a 1 definitiu.  

jl.r.b.

Arriba la MotoGP més igualada  
i sense públic a la graderia

Rea, més líder del Mundial de Superbike
Jonathan Rea, pilot de l'equip granollerí Kawasaki Racing Team, ha sortit 
més líder del Mundial de Superbike després de les dues curses al Circuit 
de Barcelona-Catalunya el cap de setmana. Dissabte, Rea va guanyar i 
diumenge, va ser quart. Dues posicions que el permeten seguir liderant 
el Campionat del Món amb 290 punts, amb 51 més que el segon, Scott 
Redding, de Ducati. Superpole i victòria. Així es resumeix la primera de les 
jornades per a Jonathan Rea. El de Kawasaki no pot demanar molt més, i és 
que dissabte no ha tingut rival. Amb aquesta suma la seva novena victòria 
en el vigent curs esportiu i reforça el seu avantatge en la classificació 
general, a més de donar-li la victòria a l’equip de casa. 

EN JOC El derbi es va jugar diumege al camp de la Zona Sud

BÀSQUET ELS DE JOSEP MARIA MARSÀ GUANYEN CONTRA EL BARBERÀ, 65 A 43

El DM Group Mollet, amb un peu 
a la Final a Vuit de Catalunya

MOLLET. El DM Group Mollet ha iniciat la 
temporada oficial amb victòria contra el 
Barberà a la primera jornada de la fase de 
grups de la Lliga Nacional Catalana. Els de 
Josep Maria Marsà, amb una bona defensa, 
es van imposar de principi a fi contra els 
del Vallès Occidental, per 65 a 43. 

Antoni Figuerola i Óscar Amo van ser  
els jugadors més valuosos. Figuerola amb 
17 punts va ser, a més, el màxim anotador, 
mentre que Amo va liderar el rebot amb 
un total de 12, nou d'aquests defensius. 

"La clau avui ha estat la defensa, hem 

estat molt intensos en un dia que en al-

guns moments ens ha acostat anotar", 
va explicar Amo, que s'estrenava al Plana 
Lledó i va ser el més destacat en tasques 
defensives.

El DM Group Mollet té un peu ficat a la 
Final a Vuit amb la victòria i està a l'espera 
de disputar d'aquí a dues setmanes el seu 
segon, i últim, partit de la lligueta a la pista 
del CB Granollers, que serà trascendental 
per passar a la fase final.   jl.r.b.

jl.r.b.

A PISTA Un dels moments del partit del CB Mollet contra el Barberà al pavelló sense públic
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EN MARXA Una dona al seu cotxe amb signes per adormir-se

Senyals inequívoques

d'adormir-se al volant

Els últims quilòmetres d'un viatge 

són especialment perillosos. Les ga-

nes d'arribar, la impaciència i l'an-

sietat produïda en viatjar a un lloc 

diferent es barregen amb la fatiga i el 

cansament acumulat, creant un còc-

tel explosiu i poc recomanable per a 

conduir. El somni avisa de múltiples 

formes. Donem un repàs a quins són 

aquests avisos i coneguem la impor-

tància que tenen.

Quan estem cansats, els nostres mo-

viments es tornen més lents i maldes-

tres, perdem reflexos i dediquem més 

temps de l'habitual a certes operaci-

ons mentre conduïm, això és un se-

nyal que estem cansats. Per exemple 

mirar pel mirall retrovisor: les mira-

des han de ser breus i suficients per 

a obtenir tota la informació que ne-

cessitem. Però si no estem en plenes 

facultats, el temps que necessitem és 

més gran –desviant l'atenció de la car-

retera–, fins i tot moltes vegades hem 

de tornar a mirar perquè no recordem 

el que vam veure. Un altre senyal fre-

qüent és el desviament de la trajectò-

ria.  Si a més, de sobte ens trobem que 

pugem la música, baixem la finestreta 

perquè ens doni l'aire, bevem aigua i 

fins i tot ens mullem la cara, què estem 

fent? Senzillament estem lluitant con-

tra el somni. El nostre cos també trac-

ta d'avisar-nos a través dels sentits: 

s'eixuga la boca o s'ennuvola la nostra 

vista.  amic - motorpasion.com

Hi ha múltiples factors que intervenen 

en un accident de trànsit. Però Què fer 

quan es produeix? La resposta més ha-

bitual és posar-se nerviós i això implica 

que oblidem passos imprescindibles 

en el procés. La majoria d'accidents 

es queden en danys materials, sent 

en aquest cas el millor fer un comuni-

cat amistós. Però i si una de les parts 

no col·labora? El primer és apuntar la 

matrícula del vehicle juntament amb 

alguna dada identificativa o fer una foto 

amb el mòbil. 

També és aconsellable demanar a 

algun testimoni les seves dades per a 

poder comptar amb el testimoniatge 

d'algú objectiu. Si no hi ha acord sobre 

el succeït, caldrà trucar a la Policia per 

a cedir-los l'atestat de l'accident. Si hi 

ha ferits o víctimes mortals, s'avisarà 

als serveis d'emergències i a la Policia 

perquè atenguin tant els ferits com 

l'atestat del sinistre, sent necessari que 

qui hagi sofert una lesió (si és possible) 

sol·liciti un comunicat d'assistència 

mèdica, necessari per a reclamar la in-

demnització. 

Passat l'ensurt inicial, comunicarem 

a l'asseguradora el que ha passat per 

al que tenim set dies i ells indicaran els 

tràmits a realitzar. Si finalment ningú 

accepta la culpa, es pot denunciar en 

un termini de sis mesos i, en el cas de 

no ser admesa, es podrà posar una re-

clamació civil en el termini d'un any.  

amic - motorpasion.com

Actuar en 
un accident
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Josep Serra presenta un llibre al JardinetEs torna a programar l'espectacle 'Akelarre'
El Jardinet del Casal Cultural de Mollet acollirà dijous 

1 d'octubre (20 h) la presentació del llibre Uns quants 

dies d'hivern, escrit pel molletà Josep Serra i editat 

per Témenos Edicions. En l'acte també hi participarà 

Noemí Fernández i l'il·lustrador Oriol Serra Miñarro.

La companyia The Feliuettes havia de representar a Montornès 

el seu espectacle teatral Akelarre el 15 de març, amb motiu del 

Dia Internacional de les Dones. Tanmateix, a causa de la Covid 

es va haver d'anul·lar. Ara, l'Ajuntament l'ha tornat a programar 

i se celebrarà aquest divendres (19.30 h) al Margarida Xirgu.

MOLLET. Des de fa uns mesos, la 

planta baixa del número 81 del 

carrer del Sol –a prop de la cruïlla 

amb la Rambla Pompeu Fabra– 

acull les màquines recreatives de 

la nova associació local Arcade 

Invaders. Fundada per Robert Cá-

tedra, Fermín San Nicolás i Albert 

Medina –tots tres veïns del Vallès 

Occidental–, es constituirà oficial-

ment com a associació en les prò-

ximes setmanes. Ara per ara, però, 

ja compten amb onze persones 

sòcies i amb una cinquantena de 

màquines de jocs arcade.

De la il·lusió de tenir un espai on 

poder jugar amb dues o tres mà-

quines, han arribat fins aquí. "Vam 

trobar aquest local, que és molt 

gran i que estava bastant bé de 

preu, i justament aleshores ens 

va sortir un lot de màquines 

que era molt bo", explica Robert 

Cátedra. Ells, en realitat, cercaven 

una màquina molt concreta i quan 

la van trobar i van anar a veure-la, 

estava guardada "en un local de 

200 metres ple de màquines 

sense funcionar". 

"Aquestes màquines eren de 

tipus A", és a dir, es podien trobar 

en bars. Tanmateix, "els opera-

dors van deixar de treballar-hi 

quan van sortir consoles, i van 

començar a tirar més d'escu-

rabutxaques", explica Cátedra, 

qui es va endur una gran alegria 

quan va veure que totes aquelles 

OCI  TENEN UNA CINQUANTENA DE MÀQUINES AMB TOTA MENA DE JOCS EN UN LOCAL DEL CARRER DEL SOL, I PER ASSISTIR-HI CAL FER-SE'N SOCI

Es crea una associació de màquines 
recreatives a Mollet, Arcade Invaders

s.c.

ROBERT CÁTEDRA  Amb alguns dels Pinballs i de les màquines genèriques

s.c.

PISTOLES  Les màquines de trets, alguns dels clàssics que s'hi poden trobar

s.c.

PIANO  Els jocs musicals són alguns dels més demandats

màquines antigues estaven guar-

dades, encara que "en magat-

zems molt oblidats". "Com que 

no les volien, vam arribar a un 

acord, les vam comprar i vaig 

començar a reparar-les a poc 

a poc", explica el fundador de la 

nova associació molletana.

Els socis paguen una quota de 

30 euros mensuals i poden anar 

al local quan vulguin i jugar tantes 

partides a tants jocs com els vingui 

de gust –no s'ha de posar monedes 

per jugar-hi–. De cara a ampliar 

el nombre de membres, "en ser 

associació cultural, no podem 

obrir al públic i que pagui una 

entrada", apunta el fundador, 

però el que sí que volen fer de tant 

en tant és "muntar unes portes 

obertes" perquè la gent ho provi 

i decideixi si en volen formar part.

Una màquina molt preuada
Al local hi ha tota mena de jocs. "Hi 

ha la típica màquina genèrica, 

que porta a dins una placa amb 

què es poden canviar els jocs; hi 

ha de naus, de lluita, de platafor-

mes... Després tenim les de trets, 

màquines de cotxes, de ball; qua-

tre o cinc Pinballs...", explica Cá-

tedra, qui no dubta en assenyalar 

la seva màquina més preuada: "La 

que més m'agrada és una de fut-

bol. Per un cúmul de casualitats, 

aquesta màquina ens arriba de 

rebot del saló recreatiu de Platja 

d'Aro al qual jo anava quan era 

petit i estiuejava a Palamós. Jo 

havia jugat amb aquesta màqui-

na molts anys; no amb una com 

aquesta, sinó amb aquesta en 

concret. Li guardo una estima es-

pecial".    sergio carrillo
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Improshow i els Pepsicolen per 

celebrar el patró de Sant Fost

SANT FOST. Aquest cap de setmana 
se celebraran les Festes del Patró 
de Sant Fost de Campsentelles, que 
enguany comptaran amb diverses 
activitats a la plaça de la Vila.

Les festes començaran amb una 
sessió plena d’humor amb un es-
pectacle d’Improshow a partir de 
les 20.30 h.

Diumenge serà un dia carregat 

de dansa i música per a totes les 
edats. La jornada començarà a 
les 12h del migdia amb l’especta-
cle infantil Marremango, del grup 
Pepsicolen; a les 18 h tindrà lloc 
una ballada de sardanes; i a partir 
de les 19 h arribarà el Show musi-

cal per a la gent gran, a càrrec d’Ós-
car Bretau i els TNT. Tots els actes 
comptaran amb la col·laboració de 
Ràdio Sant Fost.

Per assistir-hi serà obligatori 
l’ús de la mascareta i respectar 
les mesures de seguretat indica-
des pel PROCICAT. A més, totes 
les activitats són amb aforament 
limitat i cal reservar entrada prè-
viament a www.entrapolis.com, 
excepte en el concert d'Óscar Bre-
tau, que cal reservar-la enviant 
un correu electrònic a activitats@
santfost.cat o trucant al telèfon 
93 579 69 80.  

POPULAR  TAMBÉ HI HAURÀ SARDANES I UN SHOW MUSICAL A CÀRREC D'ÒSCAR BRETAU

IMPROSHOW  Protagonistes de les festes del patró de Sant Fost

improshow

L'Ajuntament publica el 
programa d'Activitats, 
Cursos i Tallers de Mollet
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet ja 
ha publicat la programació de les 
Activitats, Cursos i Tallers que es 
faran aquesta temporada als cen-
tres cívics, culturals, esportius, de 
gent gran i de dona del municipi.

En el disseny del programa s’han 
tingut en compte les mesures de 
seguretat per gaudir i aprendre 
sense risc, amb una oferta que té 
una durada trimestral. Això per-
metrà ajustar i adequar la progra-
mació a la situació sanitària i a les 
mesures de seguretat vigents en 
cada moment. En cap cas, però, no 
s’anul·larà cap activitat progra-
mada, i en cas que hi hagi un con-
finament del grup, les activitats es 
programaran per fer-les en línia.

Sobre la nova programació, l'al-
calde, Josep Monràs, assenyala que 
té “la mateixa qualitat i varietat 

de sempre, però alhora és ben 

diferent. Davant de la incertesa 

que genera el coronavirus, que 

encara no té vacuna i continua 

posant en perill la vida de mol-

tes persones”.
Aquest any, a causa de la situa-

ció provocada per la Covid-19, les 
dates d’inscripcions i comença-
ment dels cursos s’endarrereixen 
un mes, així que les inscripcions 
arrencaran el 14 d'octubre i els 
cursos començaran el 2 de novem-
bre.

Dates d'inscripció
Les inscripcions als cursos i tallers 
que es fan als centres cívics, cul-
turals i de dona es faran el 19 i 20 
d’octubre al web de l'Ajuntament. 
Concretament les de salut, arts es-
cèniques i música s'han de fer di-
lluns 19 i l'endemà a partir de les 

15.30 h és el torn d'apuntar-se a la 
resta de cursos. A partir d’aquests 
dies tothom es podrà inscriure en 
línia, si en queden places.

Pel que fa a la programació adre-
çada a la gent gran, les inscripcions 
es portaran a terme en tres dies, 
de 15.30 h a 19 h al web munici-
pal. Començaran el dia 14, per a 
les activitats relacionades amb les 
habilitats personals; el 15, salut, 
creixement personal i expressió; i 
el 16, noves tecnologies i  humani-
tats. Com a novetat, les inscripcions 
presencials es faran a l’Espai Sant 
Jordi i a l’Ateneu Gran i caldrà de-
manar cita prèvia al telèfon 93 571 
95 15: el dia 7 d’octubre per a habi-
litats personals, el dia 8 per a salut 
i creixement personal i expressió, i 
el dia 9 per a noves tecnologies i hu-
manitats. A partir del 19 d’octubre, 
si queden places lliures, les inscrip-
cions es faran de forma presencial, 
amb cita prèvia, a L’Ateneu Gran, El 
Lledoner i l’Espai Sant Jordi.

En el cas del programa esportiu 
Mou-te!, les inscripcions es po-
dran fer per internet a partir del 
dimecres 21 d’octubre, de 9 h a 
18 h, al web del consistori. En cas 
d’haver-la de fer de forma presen-
cial, les inscripcions es faran dime-
cres 21 d’octubre, a l’Espai Sant 
Jordi, de 9 h a 18 h, i caldrà dema-
nar cita prèvia al telèfon 93 571 95 
15 el dia 19 d’octubre, de 9 h a 20 
h. A partir del 21 d’octubre, si que-
den places lliures,  les inscripcions 
seguiran on line o al telèfon 93 571 
95 00 (extensió 9595).

Per últim, les inscripcions a les 
activitats organitzades a la Biblio-
teca de Can Mulà es faran la setma-
na anterior del seu inici. 

LES INSCRIPCIONS ARRENCARAN EL PRÒXIM 14 D'OCTUBRE

Tornen Els Espectacles 
a Parets, amb el xou 
humorístic '1941 Godoy'
PARETS. El gran mestre de l’humor 
intel·ligent torna aquest diumen-
ge (19.30 h) a Parets, al teatre Can 
Rajoler, amb un espectacle on es 
desinhibeix completament davant 
del públic, 1941 Godoy.

El 1941 va ser l'any en què va 
canviar la història: el 7 de desem-
bre, la flota aèria japonesa va atacar 
Pearl Harbor precipitant l'entrada 
dels EUA a la segona Guerra Mun-

dial; el 6 de juny es va publicar per 
primera vegada La Codorniz, "la 

revista d'humor més audaç i me-

ravellosa"; el 18 de desembre va 
néixer "l'humorista més extraor-

dinari de tots els temps", Godoy.
De tot plegat en parlarà al teatre 

paretà, en un espectacle ple de pa-
radoxes, memòria, contradiccions, 
vellesa i política. 1941 no és un 
monòleg ni un treball unipersonal, 

sinó més aviat una xerrada en què 
Godoy es despullarà davant del 
seu públic. 

TEATRE  GODOY ACTUARÀ DIUMENGE A LA TARDA A L'ESCENARI DE CAN RAJOLER

GODOY

mpc management

dissabte 26

diumenge 27

divendres 25

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

Un front del nord obrirà 
la porta d’entrada a una 
massa d’aire molt més 
fred,  amb ventades de 
mestral,  que farà caure la 
temperatura.

Força fresca al matí, amb 
alguns núvols alts i prims. 
Al migdia la temperatura 
pujarà i el cel serè predo-
minarà.

Núvols alts i fresca al matí. 
A la tarda, creixement de 
nuvolades,  que ja al ves-
pre ens portarien alguns 
ruixats.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 17 30ºC 19ºC 27ºC - 19 km/h SE

DIVENDRES, 18 25ºC 21ºC 25ºC 2,2 19 km/h W

DISSABTE, 19 28ºC 19ºC 23ºC 2,4 24 km/h NNW

DIUMENGE, 20 29ºC 17ºC 26ºC - 29 km/h W

DILLUNS, 21 24ºC 19ºC 22ºC 4,4 21 km/h ESE

DIMARTS, 22 26ºC 17ºC 23ºC - 21 km/h SSE

DIMECRES, 23 29ºC 16ºC 26ºC - 24 km/h WSW

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