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L'ESCOLA GUANYA
EL POLS AL VIRUS
Dels 7.300 alumnes que van començar el curs
a Mollet només el 3,4% està confinat 2, 3 i Edit.
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Tots a una per tirar
endavant el curs Covid
Dels 7.300 alumnes dels centres educatius de Mollet, aquest
dijous n'hi havia uns 250 confinats a casa, un 3,4% del total
MOLLET VALLÈS. Docents, alumnes,
famílies, administracions. Tots els
agents de la comunitat educativa s'han conjurat per poder tirar
endavant el que de ben segur és
el curs més atípic i complex del
que portem de segle. Malgrat les
pors i incerteses inicials, i tenint
en compte que el degoteig de confinaments serà inevitable en una
situació de pandèmia activa, les
dades mostren que l'escola manté
a ratlla el virus. Dels 7.300 alumnes dels centres d'infantil, primària i secundària de Mollet, aquest
dijous uns 250, un 3,4%, es trobaven en situació de confinament
per algun cas positiu de Covid-19.

Un inici de curs complicat
Després de gairebé un mes de curs,
la situació s'ha començat a normalitzar i els centres van assumint
les noves dinàmiques. Amb tot, les
setmanes prèvies al retorn a les
aules van estar marcades per la incertesa. "Totes les dificultats que
se'ns anaven plantejant les vam
anar superant perquè el que
volíem era reobrir les escoles",
explica Jesús Doñate, director de
l'Escola Montseny de Mollet.
I és que els canvis de directrius
per part del Departament d'Educació poques setmanes abans de
l'inici de curs van amoïnar els
responsables dels centres. "Les
instruccions no eren clares. Al
juliol teníem un pla d'obertura
previst i a finals d'agost hi va haver l'anunci del canvi de ràtios.
Vam haver d'aturar les vacances
i reunir-nos per redefinir tots

els grups", explica Rosa Gutiérrez,
directora de l'Escola Sant Gervasi, qui afegeix que "després es va
tornar a canviar el criteri i, finalment, i després de parlar-ho
amb inspecció dels Serveis Territorials d'Educació, vam organitzar-nos nosaltres seguint les
línies del Departament", explica.

"Els infants ens estan donant
una lliçó. Ho fan tot
acceptant els canvis i les
normes sense dramatitzar"
"Cada escola al final s'ho ha
muntat com ha pogut", referma
Anna Jiménez, mestra d'educació
infantil de l'Escola Can Besora, qui
afegeix que la "manca de directrius clares per part del Departament" va crear "neguit".
Aquest neguit, no només el van

viure els responsables dels centres
sinó també les famílies que, en alguns casos, s'han sentit arraconades a l'hora de planificar la tornada
a l'escola. "Depenia molt de cada
centre. Hi ha direccions que ho
han planificat de manera molt
quadriculada i sense tenir en
compte el nostre parer i d'altres
que ho han treballat més en comunitat i tot els agents hi hem
estat implicats en les decisions",
explica Conchi Cozar, portaveu de
la coordinadora d'AMPAs de Mollet.
Sobre el paper del Departament,
les famílies opinen que les directrius canviants han obligat els centres a fer les coses "a corre-cuita"
però "gràcies a les organitzacions
de les escoles la cosa ha anat força bé", consideren les famílies, que
reconeixen el "gran esforç per
part del professorat". En aquest
sentit, el director del Montseny reconeix que "cada escola és dife-

PROTEGIDES Alumnes de l'Escola Sant Gervasi amb les mascaretes corresponents ob
rent i és molt difícil fer instruccions que serveixin a tothom per
igual. Les millors decisions són
aquelles que es prenen des del
mateix centre perquè coneixem
la nostra realitat", considera.

Una lliçó dels més petits
Més enllà de tota la burocràcia,
les directrius i els protocols, els
veritables protagonistes d'aquest
curs són els alumnes, uns infants,
que, lluny del que podien preveu-

re alguns, s'han adaptat de manera natural a la nova realitat a les
aules. "Ens han donat una lliçó
de vida. Ho estan fent tot acceptant els canvis i les normes sense drames", diu la mestra d'infantil Anna Jiménez.
L'ús de les mascaretes –en el cas
de primària i secundària també durant les classes–, les normes d'higiene de mans i la pressa de temperatura són alguns dels nous hàbits
que han hagut d'adquirir els petits.

Traçacovid, una eina a millorar
En els darrers deu dies, a Mollet
s'han detectat una vintena de positius que han obligat a confinar
grups. Precisament, el protocol que
han de seguir tant escoles, com els
CAP i el servei d'epidemiologia de
Salut és un dels elements a millorar,
segons membres de la comunitat
educativa. Per fer el seguiment de
casos, les escoles compten amb el
Traçacovid, una aplicació informàtica que ha dissenyat Educació

perquè les direccions dels centres
facin la gestió dels possibles casos
i puguin informar diàriament de la
situació del centre. Quan una direcció rep un avís conforme se li fa una
prova PCR a una persona vinculada
al seu centre (alumne, docent o un
altre professional), entra les dades
a l'aplicació i se'n fa una comunicació automàtica a Salut i Educació
perquè puguin treballar conjuntament la gestió dels casos.

A més, les direccions també han
d'informar, si és el cas, dels grups
confinats; del nombre d'alumnes,
docents i altre personal del centre
confinat, i de la situació del centre.
Amb tot, aquest circuit, durant les
primeres setmanes, no ha acabat
de funcionar, segons l'experiència
d'alguns centres. "Pensàvem que
amb les dades que aboquem al
Traçacovid, el circuit ja funcionaria, però des d'epidemilologia

ens tornaven a demanar un llistat, és duplicar feina", considera
la directora del Sant Gervasi. El regidor d'Educació de l'Ajuntament
de Mollet, Raúl Broto, també opina
que aquest engranatge "ha de millorar". "Entenem que els circuits
s'han d'anar adaptant però cal
que la comunicació de la informació i els contactes entre els
CAP, epidemiologia i Educació
sigui més fluïda", diu.
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EL BAIX VALLÈS SUMA
24 GRUPS CONFINATS

A L'AULA La presencialitat dels alumnes als centres ha estat un dels objectius d'Educació en aquest inici de curs

bligatòria en els grups de primària
"Al principi se'ns feia una muntanya però ha estat tot molt més
natural del que ens pensàvem",
diu la directora del Sant Gervasi.
Precisament, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una visita feta la setmana passada a la
comarca, posava l'accent en com
funciona el curs pedagògicament
parlant, més enllà de confinaments i desconfinaments i de les
mesures sanitàries, que "no són

el més important, sinó que gràcies a elles el curs funciona".
"El curs serveix per educar, per
formar. Per tant, volem saber
com està anant la feina tradicional del centre de treball amb
l’alumnat en les noves condicions", assegurava Bargalló.
De fet, insistia en el fet que, malgrat que hi hagi casos de contagis,
el curs funciona i posava sobre la
taula dades de l'Hospital de Sant
Joan de Déu: el percentatge de positius de Sars-CoV2 entre l'1 i 7 de
setembre d'infants atesos al centre
montseny

hospitalari era del 2,5%, mentre
que entre el 24 i 30 de setembre,
amb el curs ja en marxa, era de
l'1,4%. "Confirma que les escoles
i els instituts són segurs, i que
els casos positius tenen respostes ràpides", exclamava Bargalló.

Tot i el triomfalisme del conseller, les famílies consideren que hi
ha una manca de docents per tirar
endavant el curs amb garanties i
denuncien que, en alguns casos,
s'estan superant ràtios amb aules
de més de 30 alumnes. laura ortiz

■ Segons l'aplicació Traçacovid, dijous
hi havia 24 grups confinats als centres
del Baix Vallès. A Mollet, n'eren 9 amb
el focus d'afectació més notable a l'INS
Gallecs, amb quatre grups i 105 persones aïllades. També hi havia grups afectats a Col·legis Nous (2), Lestonnac (1),
Escola del Bosc (1) i INS Vicenç Plantada
(1). A Parets, hi havia una vuitantena de
confinats i tres grups afectats: dos al
Pau Vila i un al Nostra Senyora de Montserrat. A Montornès, es registrava un
únic grup confinat a l'Escola Marinada
(amb 18 persones aïllades). La Llagosta
sumava quatre grups confinaments al
Joan Maragall (2), Les Planes (1) i l'INS
Marina (1). A Montmeló, l'Escola Sant
Jordi concentrava els confinats amb
tres grups afectats i a Sant Fost es detectaven quatre grups confinats, dos a
l'INS Alba del Vallès, un al Joaquim Abril i
un a El Roure. Martorelles i Santa Maria
de Martorelles segueixen sense casos
detectats a les escoles.

ENTRADES I SORTIDES DE L'ESCOLA MÉS SEGURES
■ Les mesures de distanciament i per

evitar aglomeracions han comportat
també canvis en els accessos a les
escoles. Així doncs, els centres han pres
mesures com esglaonar les entrades
de l'alumnat i habilitar més portes
d'entrada. És el cas, per exemple, del
Sant Gervasi, que amb 1.600 alumnes
és un dels centres amb més estudiants
de la ciutat. En aquest cas, els horaris
d'accés, que ja eren esglaonats, s'han
espaiat encara més i s'ha passat de dues
a cinc portes d'accés. Pel que fa a la
mobilitat, han treballat amb l'Ajuntament
perquè el carrer Sabadell –on també
es troben Can Besora i l'escola bressol
Els Pinetons– estigui tallada al trànsit
de vehicles durant els horaris d'entrada
i sortida. De fet, aquesta feina conjunta
entre centres educatius i Consistori per

millorar la mobilitat és un dels punts
que destaca el regidor d'Educació, Raúl
Broto. "S'ha decidit amb cada escola de
manera personalitzada quines accions
es podien fer", diu Broto. Així, la brigada
municipal ha pintat a les entrades
d'alguns centres circuits i senyals per
ordenar les entrades, com és el cas del
Joan Abelló (a la imatge).
A més, com a mesura per evitar
més desplaçaments a les escoles i
aglomeracions, entre algunes famílies
ha revifat també la demanda per aplicar
la jornada escolar contínua (de 9 a 14 h
amb opció d'allargar fins a les 16.30 h).

Reforç de neteja
Una altra de les mesures de suport
dels ajuntaments a les escoles ha estat
l'increment de neteja i desinfeccions. En

el cas de Mollet, l'Ajuntament segueix
el protocol marcat pel Departament de
neteja de lavabos i elements comuns
després dels patis, un reforç que
suposa una despesa mensual d'uns
12.000 euros, en què "la Generalitat no
col·labora", lamenta Broto.

EN EQUIP Mestres del Montseny en reunió però mantenint distàncies

Ahora con dos turnos:
a las 13.00 h
y a las 15.00 h
BAR RESTAURANTE
C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles
Reservas:
93 579 49 66
602 243 973
www.canraiguer.com

20 primeros y segundos
para escoger.
(con pan tostado)

menú
Fin de Semana

12,90

euros
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Record pels 80 anys de l'afusellament de Companys

Nou horari de l'OAC i el Jutjat de Pau de Martorelles

Mollet recordarà la figura del president Companys en els 80 anys del seu
afusellament. L'Ajuntament farà l'ofrena al monument però només amb la
presència de l'alcalde i el president de l'Associació Pro Memòria als Immolats, el molletà Pere Fortuny. ERC de Mollet l'homenatjarà a les 7 h, amb les
ja tradicionals 7 salves i a les 18.30 h farà un acte al parc Lluís Companys.

L'OAC atén des de finals de la setmana passada de forma presencial, de
les 8 h a les 15 h, de dilluns a divendres, des de l’edifici de l’Ajuntament
i els dimarts a la tarda, demanant abans cita prèvia. També el Jutjat de
Pau ha modificat el seu horari d'atenció i obrirà els dimarts i els divendres, de les 8 h a les 15 h, a l'equipament de l'avinguda d'en Piera, 53.

SEGURETAT LA DAVALLADA ÉS NOTABLE EN ELS ROBATORIS AMB FORÇA I ELS FURTS, AMB UNA CAIGUDA DEL 45,7% I EL 30%, RESPECTIVAMENT

Descens d'un 20% dels delictes a
l'ABP de Mollet respecte al 2019
BAIX VALLÈS. Amb la tornada a la

Entre els delictes que han notat
més aquesta davallada respecte a
l'any anterior hi ha els robatoris
amb força, que s'han reduït en un
45,7%. També ho han fet de forma
considerable els furts, amb un 30%
menys que els denunciats l'any

Lesions

Danys
Estafes
Furts
Robatoris amb força
Robatoris amb força a l’interior de vehicle
Robatoris amb violència i /o intimidació
Amenaces
TOTAL

2020

194
356
508
560
215
256
68
127
2.284

LA FI DEL CONFINAMENT VA DISPARAR LES
DENÚNCIES PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE
■ Tot i que durant el confinament es va registrar un nombre similar de denúncies
per violència de gènere en comparació al mateix període de l’any passat, "els
mesos postconfinament, el juny i juliol, hem observat un major nombre dels
casos denunciats en comparació amb els mesos anteriors de 2020 i amb el
mateix període del 2019", indica la inspectora en cap de l'ABP Mollet. Segons
Martínez, es van denunciar casos patits o iniciats durant el confinament i que per
circumstàncies extraordinàries no s'havien pogut fer. Precisament, durant l'estat
d'alarma el cos va dur a terme mesures excepcionals amb l’objectiu de facilitar
el suport i la informació, sobretot a qui podia estar vivint situacions de risc, fet
que l'impossibilitava demanar ajuda. Es va prioritzar l’atenció a la víctima que
convivia amb el seu agressor, independentment de tipus de mesura que tingués
vigent i es va reprendre el contacte telefònic amb persones que en el passat
havien estat víctimes i que continuaven convivint amb el seu agressor.

Encasten un vehicle per robar en
una farmàcia del barri de Can Borrell
d'Esquadra investiguen un robatori amb força que va tenir lloc
dimarts, poc abans de la mitjanit,
en una farmàcia del barri de Can
Borrell de Mollet. Segons fonts
policials, els lladres haurien encastat el seu vehicle a l'aparador
de l'establiment per poder cometre el robatori.
Durant el succés no es van la-

189
504
476
800
396
257
87
129
2.838

VARIACIÓ %
q
q
q
q
q
q
q

+2,6%
-29,3%
+6,3%
-30%
-45,7%
-0,3%
-21,9%
-1,6%
-19,5%

font: dades obertes mossos esquadra

SUCCESSOS L'ANY PASSAT, DOS LLADRES JA VAN COMETRE UN ROBATORI A L'ESTABLIMENT

MOLLET DEL VALLÈS. Els Mossos

2019

q

La meitat de robatoris amb força

DELICTES MÉS HABITUALS (GENER -AGOST)

q

nova normalitat, després d'un període d'incertesa marcat pel confinament, els fets delictius tornen
a incrementar al Baix Vallès. Tot i
aquesta escalada, la xifra de delictes més comuns com els robatoris
amb força i els furts s'han reduït en
gairebé en un 20% a l'Àrea Bàsica
Policial (ABP) de Mollet durant els
mesos de gener a agost, respecte
al mateix període de l'any passat,
segons el catàleg de dades obertes
dels Mossos d'Esquadra.
"Fets que aquestes alçades de
l’any podien tenir una incidència molt alta, enguany ha baixat
d’una forma molt positiva i significativa", diu la inspectora en cap
de l'ABP de Mollet, Elena Martínez.
Segons Martínez: "El confinament ha evitat una sèrie de circumstàncies delictives, però ara
que estem tornant a la normalitat ja tot comença a igualar-se i
comencem a remuntar dades a
mesura que es fa una vida ordinària", assegura.

mentar ferits, ja que, en el moment dels fets, la farmàcia, situada al carrer Francesc Layret en
un punt molt proper d'accés a
vies de comunicació ràpides com
l'autopista AP-7, estava tancada.
La investigació continua oberta
per tal d'esclarir els fets.
No és la primera vegada que
aquesta farmàcia és víctima d'un
robatori d'aquestes característi-

ques. L'any 2019, dos lladres van
fer servir el mateix modus operandi per destrossar els vidres
impactant un cotxe contra l'aparador de l'establiment. En aquella
ocasió els lladres van endur-se
600 euros d'una caixa registradora, a banda de l'import de les destrosses dels vidres trencats que el
seu propietari va valorar en 3.000
euros.

2019; els danys, amb gairebé també
un 30% menys i els robatoris amb
violència i/o intimidació que han
patit un descens d'un 21,9%.
Però, tot i que la majoria de delictes han reduït en nombre, els de
lesions i estafes han incrementat
lleugerament en aquests darrers
mesos, respecte a les dades del
2019. Amb tot, pel que fa a les estafes, segons la inspectora en cap:
"La utilització i demanda online
va pujar de manera molt significativa, però el ciutadà ha fet un
ús correcte dels mitjans del seu
abast i s’ha notat quant a la incidència delictiva". Segons Martínez
han estat molt importants per pre-

Més dades

ABRIL, EL MES DEL
CONFINAMENT AMB
MENYS DELICTES
Durant la pandèmia, l'abril va ser el
mes amb menys fets delictius registrats a l'ÀBP de Mollet, que dona servei a Mollet, Martorelles, Montmeló,
la Llagosta, Sant Fost, Santa Maria i
Parets. Així ho exposen les xifres si es
compara amb el mateix període de
l'any anterior i els fets delictius més
habituals. A tall d'exemple, només es
van registrar 5 robatoris amb força,
mentre que el 2019 se n'havien comès
45, i 13 furts, pels 80 de l'any passat.
venir aquest tipus de delictes, les
campanyes de prevenció i informació que des dels mossos fa temps
que es duen a terme, sobretot adreçada als col·lectius vulnerables.

Campanyes de prevenció
Tot i la davallada de delictes, els
Mossos ja treballen en campanyes
de patrullatge de prevenció per
evitar certs delictes habituals per
aquestes dates: "Aquest últim trimestre es caracteritza pel canvi
horari, amb l’escurçament de les
hores diürnes fet que provoca la
pujada de delictes relacionats
amb el patrimoni com el robatori a l’interior d’habitatges".
Així mateix, com en anys anteriors,
també està previst posar en marxa
de cara a la campanya de Nadal el
programa operatiu estacional Grèvol per donar resposta a les afectacions de l’activitat comercial.

EDUCACIÓ MÉS D'UN MILER D'INFANTS SE'N BENEFICIEN

Mollet destina 272.000 € a
ajuts de menjador escolar
MOLLET. L’Ajuntament ha destinat
272.000 € a ajuts de menjador per
aquest curs escolar. En total, entre el Consell Comarcal del Vallès
Oriental i l’Ajuntament, es donen
gairebé 2.000 ajuts, dels quals se’n
beneficien 1.125 nens i nenes de
Mollet. Un any més, l’Ajuntament
de Mollet ha decidit complementar
aquells ajuts que no s’atorguen al
100% de la beca, sinó al 70%.

En aquest cas, els subvencionats
amb el 70% han estat 1.077 i amb
el complement de l’Ajuntament
de Mollet, es beneficiaran uns 800
infants que rebran l’ajut del 100%,
300 infants més que el curs anterior. "Sempre hem apostat per
complementar aquestes beques
amb recursos propis. Ho fem per
convicció i per justícia social", ha
dit l'alcalde, Josep Monràs.
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La teva clínica de confiança

CLÍNICA DENTAL

MEDICINA ESTÈTICA

Celebra amb nosaltres el

10è ANIVERSARI
Participa en el nostre sorteig

SEGUEIX-NOS,

CLICA “M’AGRADA” I COMENTA:
necessito una higiene, vull un xec...
HIGIENE

BÓTOX

XEC

LLAVIS

10 higienes dentals gratuïtes, 10 xecs regal de 10€ per a tractaments,
10% de descompte en bótox, 10% de descompte farcit de llavis.

Període del concurs: 9, 10 i 11 d’octubre de 2020
ESPAI PROTEGIT de VIRUS, FONGS i BACTERIS
amb tecnologia de llum Ultraviolada UV-C
www.uvcdesinfeccio.com

Carrer Berenguer III, 11 · Mollet del Vallès · T. 699 70 16 23 - 93 570 16 23
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TRIBUNALS EL JUTGE NO VEU DELICTE EN LES DECLARACIONS DELS LÍDERS D'ERC DE MOLLET

ARQUES MUNICIPALS PROPOSTA D'ORDENANCES DE PSC I PODEM

Oriol López i Albert Biescas
El govern proposa que
queden absolts en el judici per la taxa d'escombraries
injúries i calúmnies a Monràs es pagui en funció de
arxiu

MOLLET DEL VALLÈS. El jutge ha absolt els líders d'ERC de Mollet Oriol
López i Albert Biescas de les acusacions per injúries i calúmnies
contra l'alcalde, Josep Monràs.
L'Ajuntament ja ha avançat que no
recorrerà la decisió judicial.
López i Biescas estaven acusats
per una sèrie de declaracions que
van fer durant una roda de premsa el juliol de 2017, per valorar la
sentència que anul·lava l'adjudicació que havia fet l'Ajuntament a
Decathlon el 2010 del solar on ara
es troba la botiga d'esports. La Fiscalia i l'Ajuntament i Josep Monràs, com a acusació particular, van
portar a la banqueta dels acusats
els dos líders d'ERC en un judici
que es va celebrar el passat 18 de
setembre.

L'Ajuntament de Mollet
anuncia que no recorrerà la
sentència absolutòria, que
respecta però no comparteix
La fiscalia demanava una pena
de 18 mesos a raó de 10 euros al
dia per a cadascun dels acusats per
un delicte contra l'autoritat. L’acusació particular de Monràs demanava, en aquest cas, 24 mesos de
multa per un delicte continuat de
calúmnies o, alternativament 14
mesos per un delicte d’injúries.
El jutge no ha vist delicte en les

la renda de cada llar
MOLLET DEL VALLÈS. El govern mu-

A LA SALA El judici contra López i Biescas es va celebrar el 18 de setembre
declaracions i accions fetes per
López i Biescas, que han estat absolts. Des d'ERC, no s'ha volgut
fer cap valoració encara sobre la
sentència, i han emplaçat els mitjans de comunicació a una roda de
premsa el proper dimarts.
Per la seva part, l'Ajuntament
ha emès un comunicat, en què
afirma que respecta la decisió judicial absolutòria, "malgrat no
compartir-la", i anuncia que no
té voluntat de recórrer-la. Alhora, assegura que, "sempre que
es vegin indicis de calúmnies i
acusacions que atemptin contra
l’honorabilitat i el bon funcionament de l’Ajuntament, dels
funcionaris públics o dels càrrecs públics electes, demanarà
sempre empara a la justícia".

Per la seva part, el PSC també
ha reaccionat a la sentència absolutòria i aplaudeix la decisió de
no recórrer la sentència "per no
judicialitzar la política", afirmen
en un comunicat. En la nota dels
socialistes, Monràs afirma que no
comparteix la sentència i apunta:
"Espero i desitjo que el procés
judicial serveixi perquè mai
més es facin acusacions greus
envers la tasca que fem de forma transparent i rigurosa des
de l'Ajuntament de Mollet".
La primera secretària del PSC
Mollet, Mireia Dionisio, afegeix:
"Esperem que el procés judicial
que ha tingut lloc, serveixi com a
mínim perquè el nostre alcalde
no continuï essent assetjat política i personalment", afirma.

SUCCESSOS L'EDIFICI ES TROBAVA A UN CARRER DE LA URBANITZACIÓ DE MAS LLOMBART SUD

Un incendi crema una casa
en construcció a Sant Fost
protecció civil

EN FLAMES El foc va cremar l'estructura de fusta de l'edifici

nicipal de PSC i Podem ha anunciat
que inicia la ronda de contactes amb
la resta de grups municipals per tirar endavant la proposta de tributs
locals per a l'any que ve. Entre els
criteris per redactar les ordenances,
que preveuen aprovar aquest mes
d'octubre, l'executiu molletà preveu
una "regularització" d'impostos
als patrimonis més alts i una introducció de noves tarifes socials.
Les propostes de l'executiu local
estan elaborades tenint en compte
l'actual escenari Covid-19, i "prioritzant les ajudes i la cobertura
social a les persones, famílies i
col·lectius més afectats per les
conseqüències
econòmiques
negatives de la pandèmia",
apunten fonts del govern.
Els criteris generals del projecte
d'ordenances fiscals i preus públics
per a l'any vinent són: la contenció
fiscal, la introducció de noves tarifes socials, l'ampliació de les bonificacions verdes, la regularització
d'impostos als patrimonis més alts,
i la protecció social. Per a l'alcalde
de Mollet, Josep Monràs, la proposta "està en consonància amb les
nostres prioritats com a govern
de coalició d'esquerres i progressista, donant cobertura social a
les persones, famílies i col·lectius
més vulnerables i afectats per la
crisi econòmica provocada per la
Covid-19", diu l'alcalde.

Canvis en la taxa d'escombraries
SANT FOST. Un foc va cremar diumenge a la tarda una casa al carrer
Zona Esportiva 5, a Mas Llombart
Sud. La trucada d'un veí avisant
que s'havia calat foc a la teulada
va alertar els Bombers de la Generalitat, que van arribar al lloc dels
fets poc després de ser avisats, a
les 16.20 h.
El succés va tenir lloc en un habitatge unifamiliar que estava en
construcció. Quatre dotacions dels
bombers van treballar-hi per apagar l'incendi el qual va quedar extingit passades les 18 h de la tarda.
Les flames van cremar el quadre
elèctric i l'estructura de fusta, la
qual es va ensorrar parcialment
sense lamentar ferits. En el moment dels fets no hi havia cap persona a dins de l'habitatge.

Pel que fa a la taxa de residus,
després del polèmic increment
del rebut d'aquest any del 13,4%,
l'equip de govern local proposa
la seva congelació "tot i el considerable augment de la mateixa
per part de l’Agència Catalana
de Residus de la Generalitat de
Catalunya i altres administracions", destaquen fonts municipals.
Una congelació de la qual, el grup
de Podem, al govern amb el PSC, en
fa bandera. En un comunicat, el grup
municipal del partit lila assegura
que la congelació de les ordenances
fiscals ha estat "requisit indispensable per seguir ajudant les famílies de Mollet". Així, Podem assegura que ha "exigit" que l'encariment
del rebut de l'aigua i les escombraries "es corregeixi de la manera

més equitativa possible".
En aquest sentit, la solució que
es proposa és aplicar una fórmula
basada en la tarifació social (pagament en funció de la renda) a la taxa
de residus, un "canvi de model"
que, diuen, han aconseguit des del
govern. "És una de les polítiques
que portem reclamant fa molt
de temps". De fet, la tarifació social és una de les reclamacions que
els grups de l'esquerra (comuns i
posteriorment també Podem) fan
al ple municipal des de 2013, i que
ja es va aconseguir, per exemple,
en les tarifes d'escola bressol municipals el mandat passat.
Amb tot, des de Podem, veuen
aquesta solució com un pedaç, ja
que consideren que el que cal és fer
"un canvi de model en les taxes
de residus que ha d'anar orientat
a pagar en funció de la generació
de residus". El grup apunta, però,
que "de moment no tenim els mitjans apropiats per mesurar això,
tot i que ho estem treballant per
al pròxim contracte de l'empresa
d'escombraries" i asseguren que
la fórmula d'aplicar una tarifa de la
taxa per trams és una bona solució.
Per la seva part, sobre la polèmica
pujada de la taxa de residus, Mollet
en Comú, també a través d'un comunicat, afirma que “els fets de l’any
passat fan que afrontem aquest
debat amb desconfiança, però té
una part positiva: és l’oportunitat
de tornar a parlar del que va passar i corregir-ho tant en l’import
de la pujada com en les formes de
fer. Això és el que exigirem”, diu la
seva portaveu, Marina Escribano.

ES MANTENEN AJUTS
A PERSONES A L'ATUR,
EN ERTO I AUTÒNOMS
En la proposta d'ordenances, el govern
municipal proposarà mantenir per al
2021, les mesures Covid aprovades el
passat mes de juny i que suposaven
bonificacions a la taxa d’aigua i la taxa
d’escombraries per a aquelles persones que estiguin en atur o en un ERTO i
per a autònoms que han vist reduït els
seus ingressos.
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Rambla Balmes, 2 · Mollet del Vallès
T. 93 593 11 74 / 690 21 63 02
www.elcasal.cat · secretariat.elcasal@gmail.com
CONFERÈNCIA CRISI ECOLÒGICA

DIJOUS

15 d’octubre
19 h Sala d’actes

El senyor Jaume Grau, biòleg, membre d’ecologistes en acció ens parlarà de “Crisi ecològica,
pèrdua de biodiversitat i pandèmies” per ajudar-nos a entendre i com adaptar-nos als canvis que actualment s’estan produint a casa nostra i arreu del món. Si la situació sanitària ho
permet, hi haurà una exposició sobre biodiversitat durant tota la setmana.

DIVENDRES

DIVENDRES

16 d’octubre · 20 h

23 d’octubre · 20 h

Jardinet del Casal Cultural

Jardinet del Casal Cultural

ET VEIG

LA ÓPERA
DE TODO
A 1€

de 10 de deu teatre
Una sèrie de personatges conviuen des de fa temps en una fonda.
Saben l’un de l’altre allò que comparteixen aquí i ara. Ningú pregunta. Un dia, el temps ja aturat obre un espiell i es miren. Es miren per
primera vegada llarga estona i és llavors quan es veuen més enllà del
que ja saben. En els ulls de l’altre veuran el seu passat i comprendran
millor el present, i després d’aquest instant el futur potser ja en serà
un altre.

Fotografia: Judith Vizcarra

Venda d’entrades al Casal

Venda d’entrades al Casal

Interpretada per la Companyia del Teatre Jove de La Tramolla
Direcció: Ferran Jimenez. Durada: 80 minutes. Idioma: Castellà
Die Dreigroschenoper (coneguda com l’Òpera dels quatre quarts, o dels dos centaus, o dels tres
rals, o dels vint duros...) és un musical alemany amb música de Kurt Weill i llibret de Bertolt
Brech, que va ser l’obra de més èxit a Alemanya des de la seva estrena a l’agost de 1928 fins al
30 de gener de 1933, dia en que els nazis van arribar al poder, l’obra va ser prohibida i Weill i
Brecht van haver de fugir del país.
Però per molt que les noves autoritats intentessin silenciar-la, en aquell moment l’obra ja
s’havia traduït a 18 idiomes i representat més de 10.000 vegades per tota Europa.
Ambientada en un Londres victorià marginal i anacrònic, l’obra ens narra la vida, ascens i
caiguda del famós lladre Mackie Navaja. En aquesta versió, la Companyia Jove de La Tramolla
combina el text original de Bertolt Brecht amb una posada en escena i uns números musicals
innovadors.

DIVENDRES

25 d’octubre · 12 h

Jardinet del Casal Cultural

MÀGIA SOLIDÀRIA
amb Pau Segalés

L’ENTRADA D’INFANT ÉS FINS ALS 6 ANYS.
LA VENDA D’ENTRADES ÉS AL CASAL.
L’ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR O DONATIUS,
ES POT FER A LES ACTUACIONS O AL CASAL CULTURAL
FINS AL 30 D’OCTUBRE.
EN CAS D’EXHAURIR LES ENTRADES PER LA SESSIÓ
DE LES 12 H, SE’N FARIA UN ALTRE A LES 13 H.
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Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
29/09 Benjamín Casanova Requena 85 anys
01/10 Óscar Pariente Luna
68 anys
01/10 Adolfo Torrico Romero
60 anys
02/10 Desiderio Giménez Recio
63 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
01/10 Ana Maria Juan Calls
88 anys
PARETS DEL VALLÈS
29/09 Rosario Putellas Mas
83 anys
MARTORELLES
01/10 Francisco Ramírez Álvarez
79 anys
Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Naixements
02/10 Soﬁa Victoria Aguilar Álvarez (Montornès)
02/10 Lerick Alessandro Saenz (Santa Perpètua)
04/10 Laila Aniorte Durán (Montornès)
Dades facilitades per l'Hospital de Mollet amb
consentiment dels pares

Divendres, 9 d’octubre de 2020
22.30h: Sona Mollet. Concert de jazz
Dissabte, 10 d’octubre de 2020
13.30h: Resum informatiu de la setmana
15h: Sona Mollet. Concert de jazz (r)
22.30h: Sona Mollet. Concert de piano
Diumenge, 11 d’octubre de 2020
11.45h: Prèvia al partit CF Mollet UE- UE Rubí
12h: El Partit: CF Mollet UE- UE Rubí
15h: Sona Mollet. Concert de piano (r)
22h: La Jornada de diumenge
22.30h: Sona Mollet. Música de cambra
Dilluns, 12 d’octubre de 2020
A les 15h: Sona Mollet. Música de cambra (r)
Dimarts, 13 d’octubre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 18h: Casal d’Estiu (r)
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 14 d’octubre de 2020
10h i a les 16h (r): Ben Trobats
14h: Al Dia Vallès Oriental
14.30h: La Porteria
18h: Casal d’Estiu (r)
19h: Connecti.cat
20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro
Dijous, 15 d’octubre de 2020
10h i a les 16h (r): Ben Trobats
14h: Al Dia Vallès Oriental
14.30h: La Porteria
18h: Casal d’Estiu (r)
19h: Connecti.cat

ENTITATS EL DELEGAT A MOLLET LAMENTA ELS DARRERS MESOS LES DONACIONS S'HAGIN REDUÏT I FA UNA CRIDA A LA PARTICIPACIÓ
e.b.

Batiste, nou delegat
de l'Associació de
Donants de Sang
MOLLET. L'Enric Batiste és el nou
delegat a Mollet de la delegació de
l'Associació de Donants de Sang
del Vallès Oriental. Batista afronta el càrrec amb "moltes ganes" i
amb "la responsabilitat de continuar amb la gran tasca que
han fet els meus predecessors".
Un dels objectius que el nou delegat de l'entitat es marca com a prioritari és el de donar a conèixer les
acaptes de sang que es fan a Mollet,
per tal d'ampliar la xifra de donants
a la ciutat. Batiste recorda que "la
sang fa falta per a tothom, des
d'un infant a una persona gran" i

fa una crida a la participació: "Com
més gent s'hi sumi millor", ja que
tal com comenta, com acostuma
a passar cada estiu, les donacions
han baixat. Segons l'associació enguany ho han fet en un 25% el juliol
i a l'agost. A tall d'exemple, durant
la festa major del 2019, quan acostuma a fer-se una de les recollides
de sang més importants a la ciutat,
es van recaptar 280 donacions,
mentre que per les mateixes dates
d'enguany la xifra va reduir-se a la
meitat (140).
A causa de la pandèmia, l'Associació també ha hagut d'aplicar

ció de la gent, mentre que abans
tanta gent com arribava, ateníem", exposa Batiste.

Més recollides durant l'any

ENRIC BATISTE
noves mesures de protecció i seguretat per atendre als donants.
Entre d'altres, la de mantenir la
distància de 2 metres entre lliteres
i també el fet de reservar hora per
donar sang: "Ara tot va per cita
prèvia i això limita la participa-

Amb tot, des de l'Associació ja
treballen per poder ampliar el
nombre de recollides de sang que
es fan durant l'any: "A partir de
l'any que ve volem fer una acapta cada mes", indica el nou delegat. Amb aquesta intenció, ja estan
fent recerca de possibles emplaçaments que siguin grans i amb
ventilació, per fer la recollida: "De
moment, aquestes últimes les
estem fent des del Mercat Vell
gràcies a l'Ajuntament que ens
cedeix l'espai, però també estem buscant alternatives".
La pròxima acapta de sang a
Mollet està prevista per els dies
4 i 5 de desembre. Les persones
interessades ja poden fer la cita
prèvia a través del web donarsang.
gencat.cat.

SUPRAMUNICIPAL L'ORGANISME HA ACTUAT DESPRÉS DE REBRE UNA RECLAMACIÓ DE L'OPOSICIÓ
MEDI AMBIENT

Compromís per
accelerar la transició
energètica a Mollet
MOLLET. La Junta de Govern Local
ha donat suport a la Declaració de
la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat per una Recuperació
Verda i Socialment Justa que el setembre va aprovar la 20a Assemblea General de la Xarxa. Entre els
objectius hi ha incorporar la recuperació verda i socialment justa a
les polítiques de reactivació econòmica; reforçar i accelerar la transició
energètica a través de l’autoconsum
i les energies renovables; potenciar
el model d’economia circular; afavorir la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, entre altres.

La GAIP defensa l'accés al registre
d'IUSF, però en condicions diferents a
les dels regidors del govern
SANT FOST. Després que els regidors
de l’oposició (IUSF) presentessin
una reclamació en què demanaven
accedir al registre municipal en
termes d’igualtat amb l’equip de
govern, la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) ha emès una resolució on
defensa el dret dels grups a l’oposició “a accedir als assentaments
del registre d’entrades i sortides
del seu Ajuntament, sense perjudici de la necessitat de suprimir
prèviament les dades que contenen secrets oficials i sumarials,

dades íntimes o dades personals
especialment protegides”.
En canvi, la GAIP ha desestimat la
petició de l’oposició en què demanava “accés al registre municipal
en les mateixes condicions que
els regidors del govern”. L’ens
al·lega que “la legislació de règim
local no preveu criteris d’igualtat
entre els membres de l’Ajuntament, sinó de necessitat” i afegeix
que l’oposició pot "accedir a tots
els assentaments registrals, llevat d’aquelles parts que contenen dades íntimes o personals”.

Coneguda la resolució, el govern
indica que "ha entregat la informació pertinent del registre
municipal sempre que l’oposició
l’ha demanat" i considera que la resolució "dóna suport i reforça les
polítiques en matèria de transparència del consistori". Mentre
que des d'IUSF consideren que la
resolució "obliga l'Ajuntament a
donar-nos accés a la informació
reclamada" i reiteren: "la seva
manca de transparència obeeix
a una voluntat d'amagar accions
poc clares".

INFORMACIÓ LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA REPARTEIX ELS RECONEIXEMENTS INFOPARTICIPA

Felisa Carrasco González
ens va deixar el 6/10/2020
El consistori expressa el seu condol
a la família de la nostra companya

Segells de qualitat a
cinc webs municipals
BAIX VALLÈS. Mollet, la Llagosta,
Montmeló, Parets i Martorelles són
els cinc municipis baixvallesans
que han rebut el Segell Infoparticipa, que reconeix les bones pràctiques i la transparència dels webs de
les administracions locals. A partir
dels 48 indicadors establerts pel
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de
la UAB (LPCCP) partint de la Llei de
Transparència, el Segell Infoparti-

cipa s’atorga a les poblacions que
obtenen més indicadors positius.
Els indicadors, elaborats en forma
de preguntes, responen a cinc qüestions bàsiques: qui són els representants polítics; com gestionen els recursos col·lectius; com gestionen els
recursos econòmics; quina informació proporcionen sobre el municipi
i la gestió dels recursos col·lectius, i
quines eines ofereixen per a la participació ciutadana.

En aquesta 7a edició, 113 ajuntaments han assolit les puntuacions
necessàries per rebre el Segell Infoparticipa dels 947 que hi ha a Catalunya. Mollet ha estat distingit amb
un 98%, la Llagosta amb un 96%;
Montmeló, amb un 94%; Parets,
amb un 92%, i Martorelles, amb un
83%. Els municipis del Baix Vallès
que no han rebut el distintiu, són
Montornès (67%), Sant Fost (52%)
i Santa Maria de Martorelles un
23%. Amb tot, tant Montornès com
Sant Fost aconsegueixen millor
nota que la rebuda en l'informe de
l'any passat, quan assolien un 50%
i un 48%, respectivament.
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SALUT DES D'AQUESTA SETMANA TREBALLARAN AL CENTRE MOLLETÀ DOS RESIDENTS MIR DE L'ESPECIALITAT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

L'Hospital incorpora els primers
metges residents de la seva història
fsm

MOLLET. L’Hospital de Mollet va incorporar aquest dimarts dos metges residents MIR de l’especialitat
de Medicina Familiar i Comunitària que realitzaran part de la seva
formació al centre sanitari al llarg
dels pròxims quatre anys. Aquest
és el primer cop que el centre sanitari incorpora residents MIR i ja
treballa per poder oferir en properes convocatòries altres especialitats com geriatria i cirurgia general i digestiva.
Aquesta serà la primera promoció de residents que es formarà a
l’Hospital de Mollet després que el

L'EQUIP Aquest dimarts en la presentació dels nous residents

EBANISTERÍA
EN LA LLAGOSTA
(Vallès Oriental)
precisa:

OFICIAL DE PRIMERA
en el sector de la ebanistería.
Se valorará experiencia
en el sector para
incorporación inmediata.

Interesados contactar al teléfono:
626 01 98 87 / 93 560 17 33
o al correo: ebanistres@ebanistres.es

2019 fos acreditat pel Ministeri de
Sanitat, Consum i Benestar Social
com a centre de formació especialitzada i com a Dispositiu hospitalari de la Unitat Docent Multidisciplinària d'Atenció Familiar i
Comunitària.
Aquests dos residents rebran
formació hospitalària durant dos
anys, que després completaran
durant dos anys més a l'atenció
primària, en aquest cas en concret a l'ABS de la Roca del Vallès.
"Durant el primer any estan
supervisats totalment pels
seus adjunts, de fet no poden
signar informes com a metges
i aquesta supervisió es va fent
menor de forma progressiva en
el temps", explica el Dr. Francisco
Muñoz, cap del Servei de Medicina
Interna i de l’Àrea Mèdica de l’Hospital de Mollet, que exercirà de Cap
d’estudis dels nous residents, qui
afirma: "No han de substituir un
metge adjunt i per tant no són
mà d'obra barata com es diu a
vegades sinó que són metges
que estan en un procés d'aprenentatge", diu Muñoz. La Dra.

Meritxell Salvadó, mèdica adjunta
de Medicina Interna, serà la coordinadora docent del programa.
"El nostre objectiu és ajudar
a formar-los en aquells valors,
habilitats i actituds que necessiten els metges de famílies:
visió global, ull clínic i terapèutic, empatia, integralitat,
proximitat...”, especifica el Dr.
Muñoz. En aquest sentit, Muñoz
considera que l'Hospital de Mollet
és un centre "ideal" per a metges
que vulguin fer aquesta especialitat perquè "és un hospital petit,
que no està massificat en formació i que, per tant, permet tenir
un contacte més directe amb
l'equip i l'adjunt i també permet
conèixer més diversitat de patologies", considera.
Així doncs, a l’hospital els residents es formaran en les especialitats d’urgències, medicina
interna, nefrologia, geriatria, dermatologia, ginecologia i obstetrícia,
psiquiatria, pediatria, pneumologia, endocrinologia, reumatologia,
neurologia, otorrinolaringologia
i cardiologia. "Feia anys que treballàvem per fer el pas que qualitativament és important no només per als residents sinó també
per a la resta de professionals
perquè és un estímul, ja que els
adjunts s'hauran d'anar formant
contínuament per exercir ells de
formadors", opina Muñoz.

COVID DIMECRES HI HAVIA 53 INGRESSATS ALS HOSPITALS

Lleuger descens del risc
de rebrot al Baix Vallès,
que se situa als 201,56
BAIX VALLÈS. El risc de rebrot als
municipis del Baix Vallès es manté elevat, però registra un lleuger
descens respecte a setmanes anteriors. Concretament, se situa en
els 201,56 punts, lleugerament
per sota de la mitjana catalana
(243,64). Amb tot, des de l'inici de
la pandèmia els casos confirmats
acumulats són 3.062 i s'han de lamentar 275 defuncions per Covid.
Per Àrees Bàsiques de Salut (ABP), l'increment més alt
d'aquesta setmana el registra
l'ABP de Montornès-Montmeló
amb 25 casos nous, 10 més que fa
set dies. A Parets s'han detectat 18
positius, 8 més que fa una setmana
i a l'ambulatori de Sant Fost 15, 2
més que fa una setmana. A Mollet,
l'ABP Mollet Oest comptabilitza
31 positius en aquests darrers set
dies, tan sols un més que fa una

setmana. Per contra a la Llagosta
hi ha 5 casos menys que fa set dies
(20) i a l'ABP de Mollet Est 26 positius, 3 menys que en la darrera
setmana.

Ingressos Covid
Aquest dimecres, a l’Hospital de
Mollet hi havia 15 persones ingressades, s’han donat 15 altes,
amb un total de 585, i no hi ha hagut cap defunció, unes dades que,
segons la Fundació Sanitària Mollet (FSM), mantenen l'estabilitat
viscuda el mes de setembre. Mentre que a l'Hospital de Granollers
aquest dimecres hi havia 38 casos
positius, 7 més que la setmana passada, i s'han produït 3 defuncions.
"Una tendència relativament
pausada de creixent d'ingressats per la Covid-19", segons la
directora mèdica, Mònica Botta.
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CONSULTORI

El Tribunal
Suprem declara
que els riders són
falsos autònoms
El Tribunal Suprem s’ha pronunciat
sobre la relació que uneix als riders
(repartidors de menjar a domicili)
amb les plataformes digitals (en
aquest cas, Glovo), determinant
que concorren les notes definitòries d’una relació de caràcter
laboral, és a dir, dependència i
alienitat, ja que l’empresa és la que
fixa les condicions essencials per
la prestació del servei, a més de
ser la titular dels actius essencials
per a la realització de l’activitat,
això és, ser propietària de la plataforma digital. Així mateix, subratlla
el Tribunal Suprem, els repartidors
no disposen d’una organització
empresarial pròpia i autònoma, i
presten el servei integrats a l’organització de treball de l’ocupador.
Per tot això, el Tribunal Suprem
declara que la relació que uneix als
riders amb les plataformes digitals
és de caràcter laboral i, per tant,
aquests treballadors són assalariats de l’empresa, que hauran de
ser donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social i no,
com es feia fins ara, en el Règim de
Treballadors Autònoms.
Amb aquesta sentència, el Tribunal
Suprem sembla resoldre la qüestió
entorn dels riders, seguint el criteri
mantingut per altres Jutjats i Tribunals en instàncies inferiors.

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado
jicarnero@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991

OCUPACIÓ ÉS LA REDUCCIÓ MÉS PRONUNCIADA DE L’ATUR INTERMENSUAL EN UN MES DE SETEMBRE DES DE 2007

L'atur cau al setembre en
333 persones al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. El mes de setembre
ha tancat al Baix Vallès amb 8.219
persones aturades registrades a
les oficines de Treball. Respecte al
mes d’agost, suposa un descens del
-3,89% (333 persones aturades
menys), segons dades de l'Observatori - Centre d'Estudis del Vallès
Oriental. Amb tot, la xifra de persones sense feina ha incrementat un
16,24% (1.148 persones aturades
més) a la subcomarca, respecte al
mateix període de l'any passat.
Per municipis, la davallada més
important s'ha produït a Sant Fost
amb un 8,82% d'aturats menys
que el mes d'agost. De fet, el des-

cens s'ha donat en tots els municipis baixvallesans, excepte Santa
Maria de Martorelles que ha incrementat un 4% respecte a l'agost.
Tot i aquest descens, Montornès i la Llagosta encapçalen els
municipis amb la taxa més elevada de persones sense feina
al Baix Vallès, amb un 15,67%
(1.265 desocupats) i un 15,21%
(983 persones aturades), respectivament. Mentre que a Mollet la
taxa arriba al 14,17% (3.677 aturats); a Martorelles és del 13,23%
(305 aturats); a Santa Maria del
12,78% (52 aturats); a Montmeló del 12,15% (527 aturats); Sant

Fost del 10,80% (424 aturats) i
per últim, Parets amb una taxa del
10,74% (986 aturats).
En l'àmbit comarcal, el mes de
setembre ha tancat al Vallès Oriental amb 25.779 persones aturades
registrades a les oficines de Treball. Respecte al mes d’agost, suposa un descens del -2,83% (752
persones aturades menys).,69 euros).

Primera reducció en 13 anys
Mentre que pel que fa al conjunt
català, aquest mes hi ha 478.201
persones aturades registrades a
les oficines de Treball de Catalu-

nya, xifra que suposa un descens
de 2.441 persones respecte de
l’agost. Des de 2008, l’atur sempre s’ha incrementat els mesos de
setembre, tret de l’any 2018, i per
això la davallada d’aquest setembre no es pot considerar habitual.
De fet, és la reducció més pronunciada de l’atur intermensual en un
mes de setembre des de 2007.
Segons l'Observatori, el descens
d’aquest setembre s’explica d'una
banda, per la reducció de l’atur
en el sector industrial i els serveis
vinculats i, de l’altra, un increment
de l’atur en activitats lligades al
turisme menor que ha estat altres
anys (el fet que la temporada turística d’aquest estiu hagi estat tan
discreta a causa de la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha requerit menys personal
i per tant, ara el volum de persones
acomiadades ha estat menor).

FORMACIÓ EL PLA D'ACCIÓ ES MARCARÀ EN UNA TROBADA EL PRÒXIM 13 D’OCTUBRE

PROMOCIÓ

La Vallès Oriental Avança
impulsa la formació professional

La Llagosta, al
programa 'Gent de
mercats' de TV3

BAIX VALLÈS. Segons tots els estudis,
en menys de 10 anys la demanda
de professionals formats en FP superarà la dels titulats universitaris.
Amb aquesta premissa, el Consell
Comarcal, per mitjà de la Taula
Vallès Oriental Avança (TVOA), ha
començat a treballar en la creació
d’un espai de coordinació comarcal
de la formació professional.
Es tracta d’un consell prioritari
inclòs en el pla estratègic 20182025 de l'ens comarcal i que està
previst activar l’any vinent amb
l’objectiu de reforçar i dignificar
aquests estudis i d’incentivar les
vocacions professionals. “També

hi ha la voluntat de planificar
l’oferta d’FP des d’un punt de
vista territorial, de comarca, de
manera que cada ajuntament
deixi d’anar per lliure i de competir amb els del voltant”, diu
Jordi Manils, conseller de Promoció Econòmica i Estudis del Consell Comarcal.
Aquest consell serà un espai de
coordinació comarcal de la FP –reglada, ocupacional i contínua– que
contribueixi a la requalificació,
millora de la competitivitat i reforç
de la xarxa d’actors de la FP dual
(impuls de convenis de col·laboració i fomentar l'ús dels centres

formatius en empreses, compartir
espais i equipament, impartir mòduls de pràctiques de les FP, etc.).
Actualment, la TVOA està en
procés de valorar les característiques que ha de tenir el consell, que
és “prioritari, entre altres coses,
per dignificar sectors com la
fusteria o la ferreria”. També ha
posat com a element prioritari que
tots els ajuntaments que tenen FP
tinguin estratègies alineades. Per
tirar-ho endavant, els alcaldes i regidors dels municipis amb aquesta
oferta es trobaran el 13 d’octubre
per marcar el pla d’acció per als
pròxims anys.

LA LLAGOSTA. La Diputació de Barcelona ha confirmat que el Mercat
Municipal de la Llagosta serà un
dels protagonistes de la segona
temporada del programa de TV3
Gent de mercats. La Diputació,
juntament amb altres institucions
i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, col·labora amb
aquest espai per posar en valor el
servei que han prestat i presten els
mercats municipals com a equipaments comercials de proximitat.
Gent de mercats és una sèrie-documental que vol posar en valor la
funció dels mercats i la feina feta
per totes les persones que treballen en aquests equipaments públics municipals.
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COMERÇ SITUAT AL NÚMERO 2 DE LA RAMBLA FIVELLER, OFEREIX SERVEIS DE VISIÓ I AUDICIÓ

Òptica & Audiologia Universitària
inaugura nou establiment al
centre de Mollet
òptica & audiologia universitària

sonalitzat. Per aquest motiu, el
nostre objectiu és seguir inaugurant establiments als punts
estratègics on detectem més
demanda dels nostres serveis”,
afirma Hèctor Ibar, Director Comercial d’Òptica & Audiologia Universitària.

Millor experiència de compra

L'ESTABLIMENT Situat al número 2 de la Rambla Fiveller
MOLLET. Òptica & Audiologia Universitària, empresa especialitzada
en la distribució i comercialització
de productes i serveis de visió i
audició, ha inaugurat un nou establiment a Mollet del Vallès. Per
aquesta obertura, que s’emmarca
en l’estratègia de la companyia de
créixer en punts de venda per consolidar el concepte de proximitat
amb el client, la marca ha invertit
480.000 euros.

L’establiment, situat al número 2
de la Rambla Fiveller, ofereix serveis d’òptica i audiologia, té una
plantilla de 7 persones i compta
amb 235 metres quadrats, distribuïts en dues plantes: la inferior
dedicada a vendes i exposició de
producte, i la superior a gabinets
d’audiologia i òptica.
“La nostra finalitat principal
és fomentar la proximitat amb
el client i el tracte proper i per-

Jornada de descomptes i
botigues al carrer a Mollet
MOLLET. L’Ajuntament, l’Associació d’Autònoms de Dones i Homes
Emprenedors de Catalunya (ADHEC) i comerços de la ciutat han
organitzat una sortida de les botigues al carrer per dinamitzar el comerç de la ciutat. Serà el dissabte
10 d’octubre, de 10 a 20 h, quan els
comerços podran treure parades
davant dels seus establiments.
El consistor, amb els comerços
de Mollet i l’ADHEC ofereixen als
comerços de la ciutat la possibilitat de sortir al carrer amb l’objectiu de potenciar i dinamitzar el
comerç del municipi. L’acció s’emmarca dins de la campanya comercial que es va iniciar a final del confinament Compra a Mollet; Tria
comerç local; Estima Mollet, una
iniciativa engegada per fomentar
la compra a la ciutat. els comerciants que ho desitgin podran installar una paradeta per exposar els

seus productes davant mateix dels
seus establiments, sempre que
l’espai disponible ho permeti i que
no interrompi el pas de vianants.

Consum

EL MERCAT VELL
ACOLLIRÀ ELS PREMIS
DE COMPRA A MOLLET
El pròxim dimarts 13 d’octubre, a les 13
h, a la sala d’actes del Mercat Municipal de Mollet del Vallès, se celebrarà
el sorteig dels premis de la campanya
Compra a Mollet que atorga l'associació ADHEC i que es va haver d’ajornar.
El sorteig concedirà un premi de 1.000
€, 3 premis de 500 € i 5 premis de 300
€ en valor de compra als establiments
de Mollet.

El nou centre ha estat dissenyat
segons el nou concepte de punts
de venda de la marca, que incrementa l’espai d’exposició de producte, amb la finalitat d’oferir una
millor experiència de compra. A
més, com la resta de centres de la
firma, compta amb el blanc com a
protagonista.

Establiments arreu de l'Estat
Amb aquest nou espai, la companyia suma 80 centres propis a
les províncies d’Alacant, Balears,
Barcelona, Castelló, Girona, Lleida,
Madrid, Múrcia, Tarragona, València i Saragossa, a més del canal de
venda en línia, que li permet d’arribar a la resta de províncies d'arreu de l'Estat d'una forma directa i
continuada.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Convocats els
premis LismiVO del
Consell Comarcal
El Consell Comarcal ha obert una
nova convocatòria per a la presentació de candidatures a la quarta
edició del Premi i els Distintius
LismiVO 2019. El premi distingeix
les empreses amb centre de treball a la comarca que garanteixin
el dret a la igualtat d’oportunitats
i de tracte de les persones amb
diversitat funcional a través de
l’accés a l’ocupació. Aquest any, a
més de premiar la inserció laboral
de persones amb diversitat funcional, s’hi inclouen també criteris de
responsabilitat social corporativa,
com tenir contractada l’electricitat amb proveïdors que garanteixin un baix impacte ambiental en
la producció, disposar de vehicles
de baixes emissions, disposar d’un
sistema de gestió ambiental certificat EMAS o ISO 14001.

L’expert respon

La nova llei del teletreball:
una regulació poc ambiciosa

Josep Pérez
Advocat
de Col·lectiu Ronda
El nou Reial Decret sobre el teletreball aprovat recentment
pel Govern pretén normalitzar
i regular aquesta modalitat de
prestació laboral que durant la
pandèmia ha obligat a milers
de persones a posar-la en pràctica. El recurs cada vegada més
habitual al treball a distància
amenaçava de fer insuficient la
seva regulació que la normativa
laboral vigent ja preveia.
No obstant això, des de Col·lectiu Ronda, considerem que la
norma aprovada és probable
que no contribueixi en excés a
millorar la situació, principalment per la manca d’ambició i
pel fet de remetre’s en excés a la
necessitat d’assolir sempre uns
“acords entre les parts” (empresa i treballador/a) que, inevitablement, ens porten a pensar
en la imposició de criteris per
part de les empreses abans que
no pas en protecció eficaç dels
drets dels treballadors. La negociació col·lectiva serà clau a
l’hora de modular les principals
característiques de la prestació
de treball a distància.
Percentatge de jornada i dotació de mitjans
El teletreball es defineix com a
“regular” quan es presti a distància almenys el 30% de la jornada prenent com a referència
un període de tres mesos o el
percentatge equivalent si la durada del contracte és inferior i
sempre ha d’estar regulat mitjançant acord escrit entre les

parts en què s’expliciti condicions de la prestació i mesures
concretes pel que fa a aspectes
com, per exemple, la compensació de despeses. En aquest
sentit, l’aprovació de la nova
norma no ha modificat la situació. El capítol dedicat a l’obligació de l’empresa de dotar als
treballadors i treballadores de
tots els mitjans (inclosos els
consumibles) necessaris per al
desenvolupament de les funcions i fer-se càrrec del seu manteniment no deixa de ser genèric des del moment en què
no especifica què s’entén per
“despeses” dels equips i eines.
Control de jornada, dret al
descans i prevenció de riscos
El treball a distància manté
l’obligació de registrar la jornada efectiva de treball i la de
respectar els períodes mínims
de descans. La nova normativa
no inclou grans especificitats
respecte als mitjans i mètodes
de control de l’acompliment de
les obligacions laborals més
enllà de referir-se de forma genèrica al dret a la intimitat, la
privacitat de les dades personals i l’obligació de sotmetre’s
als principis d’“idoneïtat, necessitat i proporcionalitat dels
mitjans utilitzats”. Imposa, això
sí, a les empreses la limitació
en l’ús de mitjans tecnològics
per comunicar-se amb els seus
empleats fora de l’horari laboral establert. La norma insta
també a les empreses a prestar
especial atenció a l’hora d’avaluar els riscos laborals, que se
circumscriu a l’espai domèstic
on es desenvolupa la prestació
de serveis. De forma no poc
críptica, però, es limita a afirmar que l’avaluació de riscos
s’ha de fer a partir d’”una metodologia que ofereixi confiança
respecte als seus resultats”.
Com veiem doncs, la nova regulació, a falta de què es comenci a aplicar, no aporta massa
novetats però sobretot acaba
essent una negociació entre
empresa i persona treballadora
que caldrà veure fins on arriba.

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.

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop
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OPINIÓ

Editorial

JAUME NORÓ

A peu pla

Mestre

PER UNES ESCOLES OBERTES
Ja fa gairebé un mes que els infants han començat l'escola i, de moment
sortosament, el Baix Vallès no ha hagut de patir el confinament de cap centre en
la seva totalitat. Alguns grups, com a mesura de prevenció, s'han hagut d'aïllar
per casos positius de Covid, però aquesta serà una situació a la qual ens haurem
d'acostumar i que sembla que pot durar tot el curs.
La incertesa i les pors que la comunitat educativa al complert va viure
durant les setmanes prèvies a la tornada a les aules s'ha traduït en l'empenta,
la feina i la força de voluntat de tots plegats perquè el curs tiri endavant i els
alumnes no hagin de tornar a passar mig any sense trepitjar les aules. Els
docents i les direccions dels centres, que durant el confinament van ser diana
d'algunes crítiques, han posat tot de la seva part i han fet –i continuen fent–
un esforç titànic per convertir l'escola en un entorn segur, sense perdre de
vista el vessant pedagògic. Cal reconèixer també l'esforç de les famílies però
sobretot dels alumnes que s'han adaptat a la nova escola de manera exemplar i
desdramatitzant la situació, una actitud de la qual hauríem d'aprendre els adults.
L'inici del curs ha estat complex i la resposta de la Generalitat no ha satisfet
tothom. Algunes de les reivindicacions com la baixada de ràtios o l'ampliació
d'espais no s'ha pogut fer efectiva a tot arreu i les escoles necessitarien molts
més recursos per normalitzar un curs que no serà normal. Però, malgrat tot,
cal estar mínimament satisfets d'aquest inici de cicle lectiu i cal no abaixar la
guàrdia per, entre tots, intentar que l'escola no torni a tancar.

Renúncia a l'acta de regidor
XAVIER

COLS
Regidor del grup municipal
d'ERC a la Llagosta

E

l passat dia 18 de setembre, vaig
comunicar presencialment i per
instància a la Secretària de l'Ajuntament de la Llagosta la meva renúncia voluntària a l'acta de regidor del grup
municipal d'Esquerra Republicana al Consistori, càrrec electe que venia exercint des
de 2015 i renovadament des de les darreres
eleccions de maig de 2019. La meva renúncia
com a regidor es deu a motius personals que
m'impedeixen actualment continuar amb
la dedicació i esforç que el càrrec demana i
el poble de la Llagosta mereix. Per tant, crec
honestament, que el millor és deixar pas ara
als companys i companyes de partit, tot desitjant-los els millors encerts i estant segur què
faran bona feina en benefici sempre del poble.
M'acomiado de la política municipal com
a regidor, però no de la vida social i cultural
del poble, de què seguiré gaudint, tanmateix
continuaré col·laborant com un militant
més, conjuntament amb els meus companys
i companyes de partit, de les activitats d'Es-

querra Republicana al poble.
Com he dit, he tingut el grandíssim honor
de representar el poble de la Llagosta com a
regidor des de 2015, un càrrec què he intentat sempre dignificar i portar amb la major
honestedat i responsabilitat.
Al poble de la Llagosta, moltes gràcies per
la confiança dipositada durant aquests gairebé 5 anys i mig.

La meva renúncia com a regidor
és per motius personals que
m'impedeixen continuar amb la
dedicació i esforç que el càrrec
demana i el poble mereix
Als companys regidors i regidores de tots
els partits polítics, a tots els treballadors i
treballadores de l'Ajuntament, presents i
passats, moltes gràcies per la vostra companyia i per la gran tasca que feu. I si en cap
moment algú ha pogut sentir-se ofès per la
meva conducta o paraula, demano sinceres
disculpes.
Portaré sempre lligat a la meva vida tota la
vostra estima. Portaré arreu el bon nom de
la Llagosta.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

'L'ESTACA'
oques cançons esdevenen himne. L’Estaca ho és des que el públic l’entonava quan el seu autor
tenia prohibit cantar-la. Himne
popular de lluita per la llibertat
que s’ha escampat pel planeta amb múltiples llengües i versions.
El vell Siset crida a aplegar forces per fer
caure l’estaca, i estirem fort per aquí i per
allà. De tant cantar-la ens vam creure que
cauria, però Franco va morir al llit. Es va
estirar fort durant la dècada dels setanta i
s’ha continuat estirant fort aquests darrers
deu anys, però ni el moviment dels indignats del 15-M, ni el procés sobiranista han
fet caure l’estaca.
El que cal enderrocar no és una estaca:
és un arbre robust amb arrels fortes i fondes. Un personatge d’una novel·la que he
llegit fa poc, un vell industrial falangista
del temps de la Transició, diu: tothom farà
veure que tot ha canviat i que manen uns
altres. Que li diguin democràcia, si volen. Al
final una sabata és una sabata. Ells es pensen que és nova, però només deixarem que
en canviïn els cordons. I el nus el farem nosaltres. Una versió literària però prou clara
del atado y bien atado.
El sistema polític de l’Estat trontolla però
no cau. Aquesta nostra i feble democràcia
és incapaç d’afrontar la crisi que pateix des
de fa temps perquè els poders ocults, l’es-

P

tat profund en diuen, es resisteixen a perdre els seus privilegis. Un entramat dels
poders econòmic i polític amb la cúpula
judicial, funcionaris de diferents nivells i
determinada premsa que maniobra per
no perdre el control del poder real, que
mantenen generació rere generació. El
pressupost de defensa silencia els militars,
la monarquia fa els seus negocis i esperona la repressió contra la dissidència, l’ex-

Aquesta nostra feble democràcia
és incapaç d'afrontar la crisi que
pateix fa temps perquè els poders
ocults no volen perdre privilegis
El pressupost de defensa silencia
els militars, la monarquia fa els
seus negocis i esperona la
repressió contra la dissidència
trema dreta guanya protagonisme i, mentrestant, la família socialista fa el paper de
la trista figura.
L’arbre de les arrels profundes està malalt,
corcat, podrit, però es mantindrà viu mentre les organitzacions socials i polítiques
que el volen fer caure dediquin més esforços a rivalitzar entre elles que a un treball
conjunt i coordinat per assolir l’objectiu
comú: la llibertat, totes les llibertats.

FE D'ERRADES. En l'edició 952, a la notícia sobre les obres a l'antiga oficina de la Seguretat
Social de Mollet, es deia erròniament que actualment l'ASSIR es troba a l'antiga seu de Socors
Mutus, quan aquest servei es troba situat a la tercera planta del Sociosanitari.

Bústia
Mollet, un sol poble unit per la
justicia social
La confrontació política que ha implantat
l'equip de govern del PSC i els seus aliats,
té com a principal objectiu que a Mollet no
hi hagi una alternativa diferent de la que
patim des de fa ara justament un terç de
segle. De fet, si analitzem les seves polítiques i actituds partidistes, marginant entitats crítiques i l'oposició mentre cerquen
el suport de partits escorats més a la dreta, com C’s i Junts, podem concloure que a
Mollet no tenim de cap manera un govern
municipal d’esquerres. Comunistes de Catalunya apostem per unes altres formes de fer

sommontornes.cat

i un altre model de ciutat: més democràtica
i participativa, amb respecte per la llibertat
d’expressió. Defensem que no s'ha de vendre
terreny públic per fer pisos privats a preus
prohibitius, ni perquè una empresa privada
faci negoci amb la nostra gent gran en una
residència a la Farinera.
Així mateix, ens oposem a la privatització de serveis públics com l’aigua, residus,
neteja, Ca n’Arimon, el Lledoner o Vallès
Visió; canviant el model de gestió privat
dels serveis públics per un de gestió directa a través d'empreses municipals.
En aquest sentit, entenem que no s'ha de
pujar el rebut de residus/aigua un 15%,
com s'ha fet aquest any, ni permetre que
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OPINIÓ
hi hagi manipulació partidista dels mitjans
de comunicació públics, aconseguint que
aquests siguin plurals i equitatius.
En relació al nou POUM que està plantejant l’equip de govern, no podem permetre
un desarrollismo urbanístic i poblacional
que massifiqui la nostra ciutat, especialment després de les lliçons que ens dona
l’actual pandèmia en aquest aspecte. Cal
doncs preservar els terrenys del Calderí
per a les generacions futures.
La ciutadania espera dels seus representants que deixin de banda la confrontació
personal i que se centrin en els problemes
que els afecten. Això és, treballar per construir una ciutat per a tots i totes, amb cultura
treball, participació, manteniment efectiu,
comerç de proximitat, sanitat i educació pública de qualitat, etc. Només així aconseguirem que se senti orgullosa de ser membre
d'aquesta comunitat anomenada Mollet.
comunistes de catalunya
mollet del vallès

Dia internacional de la gent gran
Les Nacions Unides han decidit que l’1
d’octubre dia Internacional de la Gent Gran
d’aquest any vagi dirigit a l’impacte de
la pandèmia en les persones grans i com
abordar la discriminació per raó d’edat i
l’envelliment. Amb la situació de crisi sanitària, econòmica i social, la més greu que
hem conegut, la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet creiem que la cura i la salut
de les persones grans no poden ser un negoci amb beneficis privats. Reclamem per tant
la gestió pública sense ànim de lucre dels
diferents serveis. Reforçar la importància
del sector públic. Condicions laborals dignes per als i les professionals i garantir els
mitjans materials de protecció perquè les
treballadores i treballadors puguin realitzar
la seva activitat amb les màximes garanties.
És urgent revertir les retallades pressupostàries i legislatives, que amb l’excusa de
la crisi del 2008, el PP va dur a terme en
sanitat i dependència, entre altres.
En el cas de les residències creiem que
cal actuar en funció de l’exposició al virus
dins de les residències de gent gran per facilitar l’aïllament i l’atenció mèdica als residents menys greus i la derivació als hospitals o als centres sociosanitaris en els casos
de major gravetat. La Comissió de Jubilats
i pensionistes reclamem protocols clars
d’actuació dels serveis socials i sanitaris en
els centres residencials i sociosanitaris.
Per altre costat, reclamem també la supressió gradual de les llistes d’espera en l’àmbit
quirúrgic i especialitats i que la Generalitat
de Catalunya destini més pressupost en sanitat i serveis socials i garantir la suficiència de
recursos humans i materials per a les cures
pal·liatives i el respecte del testament vital
d’aquelles persones que l’hagin realitzat
Pel que fa a les pensions, creiem que cal
revertir els aspectes previstos en la llei
23/2013, de 23 de desembre, reguladora
del Factor de Sostenibilitat i de l’índex de
Revalorització del Sistema de Pensions de
la Seguretat Social i garantir la suficiència
financera del Sistema Públic de Pensions.
Per a la Comissió de Jubilats i Pensionistes
el Dia Internacional de la Gent Gran és un dia
de reivindicació, ja que pensem que el benes-

tar social de la gent gran ha de ser una prioritat per garantir la protecció d’aquestes en
l’àmbit de la salut, l’habitatge, la protecció social i econòmica i que estem lluny d’aquests
objectius desprès d’haver contribuït durant
molts anys a la riquesa d’aquest país.

Revolució digital i economia circular
CARLES

comissió de jubilats i pensionistes

TRULLÀ

mollet del vallès

Director de l'empresa
industrial FAT

Cal trencar el 'rodillo'
Fa molt de temps que estem assistint a una
deriva autoritària i venjativa en les formes
de fer política de l'equip de govern del PSC,
amb el suport de Podem Mollet d'una manera clara d'ençà que va entrar a govern i
d'una manera també clara per part de Cs i
Junts Per Mollet tot i no ser al govern.
La darrera nota de premsa del PSC constata el que més amunt intento explicar. Qualsevol persona que l'hagi llegit veurà que davant
una petició com la que Mollet en Comú va fer
pels fets ocorreguts fa uns dies amb la Policia Municipal i unes persones que estaven
penjant cartells, el que fa el PSC és acusar
la nostra formació d'embrutar la imatge de
l'Ajuntament per alimentar la causa independentista. O sigui que demanar aquesta
comissió per tal d'aclarir els fets i depurar
les responsabilitats que calguin a qui calgui,
repeteixo a qui calgui, és embrutar la imatge
dels seus treballadors. Aquesta afirmació és
malintencionada, és tenir un concepte de la
democràcia i la justícia molt deteriorat, és
pensar que tothom que no estigui amb mi
està contra mi i és, sobretot, pensar que puc
fer i dir el que vulgui perquè tinc el poder.
És d'una malícia difícil d'entendre també
barrejar la pandèmia de la Covid-19 per dir
que nosaltres només pensem en la confrontació, doncs Mollet en Comú l'única cosa
que ha fet és estar al costat del govern plantejant interrogants i propostes derivades de
la situació que estem vivint. Per descomptat
que fiscalitzem les actuacions del govern
perquè aquesta també és la nostra feina.
És malintencionat voler posar els i les
treballadores de l'ajuntament en contra de
les formacions polítiques de l'oposició fent
afirmacions falses com les que diu la nota
de premsa. Sr. Alcalde sapigueu vostè que
els i les treballadores de l'ajuntament també han d'estar sotmesos a què la seva praxis sigui la correcta. Al que és d'un cinisme
que no té igual és manifestar en cada ple
el suport als i les treballadores de la casa i
després tenir un tracte amb elles que no és
el més correcte i adequat.
Ja per acabar i com diu la nota de premsa
del PSC, efectivament nosaltres tenim uns
objectius polítics que són tan legítims que
els seus i és una manca de respecte que
la màxima autoritat de l'ajuntament el
Sr. Monràs menysprei la nostra formació
dient que som la marca blanca d'una altra
formació política de la ciutat, que és també
tant legitima com la seva.
La política que es fa a Mollet des de fa
anys és la política de «pasar el rodillo» i encara que això sigui així i només les urnes ho
puguin canviar, Mollet en Comú ho seguirà
intentant per tal que la política a la nostra
ciutat tingui una cara més amable. Per molt
que tinguin el poder no tenen la raó.
gabriel espinosa / Regidor de Mollet en Comú
mollet del vallès

a indústria es troba enmig de
canvi tecnològic i de paradigma.
Estem passant d'una indústria
basada únicament en criteris de
producció, a una indústria que combina
producció amb eficiència energètica, reducció de residus i passar de l'economia lineal a
l'economia circular per reduir l'impacte sobre el medi ambient. El pla per als propers
10 anys és afavorir el creixement i l'ocupació, l'aposta per la innovació i millorar el subministrament de matèries primeres.
Un dels termes que s'ha començat a usar
en la indústria del metall és el de la indústria
responsable. Més enllà de l'etiqueta, s'amaga una estratègia integral que neix des de les
institucions de la Unió Europea i que emana
cap a tot el sector per dinamitzar-lo i adaptar-lo a les necessitats de segle XXI.
Es tracta de crear valor alhora que es
crea riquesa i ocupació i es reemplacen
els mètodes de treball menys eficients. Si
l'economia lineal es basa en una manera
de produir basada en l'extracció> fabricació> ús> eliminació, l'economia circular es
basa en aprofitar els recursos sense sobre
explotar-los, la gestió de la producció de
residus per minimitzar-los, impulsar un
ús responsable i aprofitar al màxim la vida
útil del producte fabricat. La irrupció de
les noves tecnologies i la gestió en línia de
les línies i màquines ha permès a moltes
companyies ser capaces de conèixer els
nivells reals de producció. L'anomenat
Industrial Internet Of Things (IIoT) no és
res més que la versió industrial dels dis-

L

LA VINYETA de Manel Fontdevila

positius domèstics que controlen des de la
climatització, fins a l'hora a la qual pugen
les persianes.
En conseqüència, apareixen conceptes
com l'estalvi i l'eficiència energètica, la
reducció dels residus, el rendiment o el
disseny eficient. Aquests conceptes associats amb la digitalització de la indústria
o el IIoT ens obren les portes d'una nova
manera de treballar en el sector industrial.
El concepte de reciclatge no és nou. Des
dels anys 80 s'han desenvolupat polítiques
molt ambicioses de reducció de l'impacte
industrial sobre l'entorn en què es troben
les empreses. Si bé, en aquesta tercera dècada de segle XXI i gràcies a iniciatives com
l'Agenda 2030, el reciclatge apareix com a
part de el model de negoci i de la manera
de produir.
A FAT som conscients de la importància
del reciclatge i ens hem sumat a iniciatives
de recollida i gestió de residus en els polígons Congost i Jordi Camp, de Granollers, a
més d'oferir alternatives com el dispositiu
de tall en sec per reduir la generació de residus en el tall de metalls.
La indústria de segle XXI ja no pot ni ha
de mantenir paradigmes de creixement
basats únicament en l'explotació de matèries primeres que semblen inacabables.
L'economia lineal que va caracteritzar el
segle XX dona pas a una economia circular
i a una indústria del metall responsable
amb el seu entorn.
Hem d'assumir, per tant, que l'economia
circular ha de ser una eina per millorar la
competitivitat dels productes industrial.
També per incorporar la innovació com a
pedra angular de el desenvolupament i millora i per analitzar el cicle de vida complet
de tots els productes i, a la vegada, abordar
els reptes que vindran en un futur pròxim,
un futur que ja està a la cantonada.
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Ensurt d'Antonio García en un partit del Granollers

Kasatkina, eliminada de París

El llagostenc Antonio García Robledo va protagonitzar l'ensurt de la
passada jornada de la lliga d'Asobal en el duel del Fraikin Granollers contra
l'Ademar Lleó. L'esportista va sortir de la pista després d'un fort cop al cap,
que va rebre en una jugada desafortunada d'un rival. Afortunadament, tot
va quedar en un ensurt després d'uns dies de descans.

La jugadora russa Daria Kasatkina, pupil·la del
molletà Carles Martínez, del CMC Competició,
no ha passat de la segona ronda de Roland
Garros, a França. La russa va perdre contra
Aryna Sabalenka, per 7 a 6 i 6 a 0.

BÀSQUET | EBA L'EQUIP MOLLETÀ BUSCARÀ EL PASSI A LES SEMIFINALS DE LA LLIGA CATALANA

FUTBOL | Primera Catalana VICTÒRIA MOLLETANA, 0 A 3

El Martinenc, primer rival
del DM Group Mollet

El CF Mollet UE mossega i
el CF Parets, perdona i perd
cf mollet ue

xavier solanas

CB MOLLET – MARTINENC
Dissabte, 3 18.15 h Mollet

MOLLET. El DM Group Mollet ja coneix el camí per lluitar per guanyar la Lliga Nacional Catalana
d'EBA. El conjunt de Josep Maria
Marsà té l'oportunitat, en tres
dies, de guanyar el primer títol de
la temporada amb la Final a Vuit
de la competició catalana. Dissabte disputarà els quarts de final
contra el Martinenc. Si passa, les
semifinals i la final es jugarien en
una seu neutra, a Mataró.
El DM Group Mollet, que en imposar-se dissabte contra el CB Granollers va assolir el bitllet per a la
Final a Vuit, intentarà classificar-se
per a la seva sisena final de la Lliga
Catalana d'EBA, que fins ara mai
ha guanyat. El Mollet de Marsà ha
passat a la fase final amb les victòries contra Barberà i Granollers
i dissabte es veurà les cares contra
el Martinenc, que també va imposar-se en els dos duels de la fase de
grups contra Sant Cugat (72-75) i
Sese (70-53). "Un equip molt físic
i amb uns jugadors que vénen
de Leb Plata, que són jugadors
de qualitat i molt complicats",
explica el tècnic del Mollet, Josep

CELEBRACIÓ La plantilla del CF Mollet UE celebra el primer triomf

CF MOLLET UE – RUBÍ
Diumenge, 11 12 h Mollet
EF MATARÓ– CF PARETS
Diumenge, 11 17 h Mataró

de Parra, que agafa molta importància aquesta primera fase per
passar a la fase per la promoció,
i evitar així la fase pel descens.
Els molletans rebran diumenge
el Rubí, sempre complicat, que va
golejar un històric del futbol català, el Júpiter, per 5 a 2.

MOLLET / PARETS. Primer partit
VICTÒRIA El DM Group Mollet venç el derbi a Granollers
Maria Marsà, que admet: "Ja que
hi som en la Final a Vuit, intentarem guanyar-la".

d'EBA, diumenge, contra el guanyador del Mataró-la Bisbal.

Cinc finals perdudes
El quadre de la Final a Vuit
Les altres eliminatòries són Roser-Artès, Valls-Badalonès i Mataró-la Bisbal. Les semifinals es
disputaran diumenge i, si passa, el
Mollet es jugaria el passi a la seva
sisena final de la Lliga Catalana

Fins a cinc finals n'ha perdut el CB
Mollet de la Lliga Catalana d'Eba i
mai ha guanyat el títol. En els darrers tres anys, ha disputat dues
finals amb derrotes la temporada
17-18 contra el Quart i l'any passat contra el Vic. jl.rodríguez b.

oficial del CF Mollet UE de David
Parra i primera victòria, tot el contrari que el CF Parets que va perdonar i va acabar amb una derrota.
El Mollet va guanyar al camp municipal del Sabadell Nord, per 0 a
3, en un camp que es preveia molt
més complicat. L'atac molletà va
mossegar els del Vallès Occidental
amb gols de d'Arnau Fortuny, David Sánchez i Alexis Garcia, en un
bon partit com a visitant.
La victòria dona ales al projecte

Parets perd contra la Guineueta
El CF Parets de Miquel Muñoz va
mostrar-se millor que no pas la
Guineueta, de Barcelona, però va
acabar cedint la primera derrota (0-2) de la temporada al seu
camp, amb públic, per no definir
les ocasions que va gaudir al llarg
del partit.
El pròxim rival del Parets serà
l'Escola de Futbol Mataró, que va
guanyar per la mínima contra la
Unificació Llefià (0-1).
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HANDBOL | Primera Catalana AQUEST CAP DE SETMANA S'ESTRENA EL CH SANT FOST FEMENÍ

Divisió d'Honor ENCADENA SIS TEMPORADES AL FEMENÍ

L'Handbol Parets, doblegat per
les Franqueses de Malmagro

Robert Cuesta torna al
KH-7 BMG després de
l'estada amb la selecció

XAVIER SOLANAS

BAIX VALLÈS. L'Handbol Parets no
va poder aturar l'AEH les Franqueses de Cristian Malmagro i va
perdre els dos primers partits de
la Primera Catalana. El conjunt
de Nacho Pérez es converteix en
el primer cuer del grup B després
d'imposar-se amb claredat en els
dos compromisos de lliga.
L'equip franquesí va guanyar
dissabte 37 a 16, amb vuit gols
de Moi Blanxart i quatre del fitxatge estrella, Cristian Malmagro,
que va debutar amb el seu nou
equip i que ha estat en equips de
les primeres lligues continentals.
Diumenge, es va disputar la 12a
jornada, també amb victòria de
les Franqueses a terres paretanes,
25 a 38. El Parets ara descansarà
aquesta setmana.
D'altra banda, a Segona Catalana, el Sant Fost també va perdre
els dos partits contra l'Aula, 30 a

EN JOC Malmagro en una jugada al pavelló de Les Franqueses
24 i 25 a 28. Mentre que a Tercera,
el Joventut no va disputar cap partit pel protocol Covid-19 del rival,
el Vendrell.
Pel que fa al sènior femení de

l'Handbol Sant Fost, debutarà el
cap de setmana en una doble jornada contra La Salle Montcada.
Dissabte a casa, a les 18 h, i diumenge, a Montcada.

Líders amb quatre punts

FUTBOL | Segona Catalana DERROTA DOLOROSA CONTRA EL PREMIÀ AMB QUATRE EXPULSATS

La Molletense vol millorar la
imatge contra el Sant Pol
MOLLETENSE – SANT POL
Dissabte, 10 18 h Mollet

MOLLET. La UE Molletense vol refer-se de la derrota a la primera
jornada del grup 2A de la Segona Catalana amb el caliu del seu
camp, el Municipal de la Zona Sud.
L'equip d'Antonio Filgaira, tot i
que jugarà sense públic, vol fer del

BMG

MONTORNÈS. Robert Cuesta ha
iniciat la tercera temporada com
a entrenador del KH-7 BM Granollers, que competeix a la màxima
categoria espanyola femenina.
Enguany, la Divisió d'Honor s'ha
dividit en dos grups i les granollerines ocupen el primer lloc del
grup B després de disputar les
dues primeres jornades, superades amb respectives victòries.
El montornesenc, que forma
part del cos tècnic de la selecció
espanyola femenina, ha estat dues
setmanes en una concentració de
la selecció a Granollers, per preparar l'Europeu del desembre. "Han
estat uns dies molt bons a Granollers, fent ús del pavelló annex i del gimnàs. Aqui jugarem
el Mundial i volíem que les jugadores coneguin millor la instal·lació", admet Robert Cuesta.

seu camp un fortí, com ha aconseguit altres temporades.
La Molletense va perdre a la
primera jornada contra un equip
que coneix perfectament, el Premià, per 3 a 1. El conjunt molletà
es va veure superat al minut 1
per un gol local, que va trastocar
els plans. A més, a la mitja part va
arribar amb dos jugadors menys
per les expulsions de David Sánchez, David Gómez i a la banqueta, Iván Arroyo. Tot i això, Ismael

Quiñones va fer el més complicat
i va marcar l'empat només començar la represa. Pocs minuts
més tard, el Premià va marcar el
segon i el tercer va arribar al tram
final del compromís. També va ser
expulsat Dani Quesada, que havia
sortit a la segona part.

Golejada de Sant Pol
La Molletense vol millorar la imatge contra el Sant Pol, que a la primera jornada va golejar amb una
maneta de dianes contra un històric català, el Masnou. El davanter Giovani Ferniu, autor de tres
gols, serà un dels perills de l'equip
visitant.

Ara torna a l'activitat amb el seu
club, que lidera el grup B empatades a quatre punts amb el BM Elche
i el Rocasa Gran Canaria. "Hem fet
dues jornades molt bones, però
hem de tornar a agafar el ritme
de la competició. És cert que fa
dues setmanes que no competint, però això no és excusa perquè la resta està en la mateixa
situació", explica l'entrenador, que
dimarts va poder dirigir la seva primera sessió setmanal.
El KH-7 visitarà divendres el
Morvedre, a Sagunt (València).
El conjunt valencià suma les jornades per derrotes contra Gran
Canaria (21-23) i BM Porriño (2919). "És un equip que s'ha reforçat molt bé perquè han mantin-
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ROBERT CUESTA
gut el bloc i han pujat el nivell
de l'equip. A més, l'entrenadora
Montse Puche és una referent i
té sempre les idees ben clares",
explica l'entrenador granolleri,
que no es refia de les dues derrotes del Morvedre i assegura, que
serà "un partit molt complicat".
El KH-7 BM Granollers va guanyar les dues primeres jornades
amb comoditat contra l'Adesal
Córdoba (20-30) i el Liverbank Gijón (30-24).

Sis temporades al femení
Tot i que aquesta és la tercera temporada com a primer entrenador
del KH-7 BM Granollers, Cuesta
va ocupar durant tres temporades
la banqueta com a ajudant de José
Luis Villanueva, també a Divisió
d'Honor. En total, el montornesenc
suma ja sis temporades amb el sènior femení. jl.r.b.
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HOQUEI | Segona Catalana EL CLUB DEMANA QUE LA IMPLANTACIÓ ES FASI POC A POC

FUTBOL | Primera LA MOLLETANA MARCA CONTRA EL MADRID

El Mollet HC a favor de l’us
d’un casc específic a l’hoquei

Alèxia Putellas, amb el
Barça, guanya el clàssic

mOLLEt hC

MOLLET. El Mollet HC va votar a
favor de l'ús específic, homologat
i obligatori d'un casc per l'hoquei
patins. La Federació Catalana de
Patinatge va celebrar dissabte
una assemblea telemàtica amb 55
clubs, entre ells el club molletà,
que va servir per aprovar l'ús del
casc específic a partir de la temporada 2021-2022 en totes les categories catalanes, de petits fins als
grans.
La proposta del casc es va provar dins de la sectorial d’hoquei
patins amb 13 vots a favor, 2
abstencions i 1 en contra. "Vam
votar a favor, però ho vam fer
amb matisos. Volem que el casc
no sigui una gran despesa per
a les famílies, veurem quin és
el model i confiem que puguin
haver-hi diverses ofertes. A
més, creiem que l'aplicació del
casc s'ha de fer d'una forma esglaonada, començar pels petits
i que progressivament vagi pujant fins a la categoria sènior",
remarca el president del club, Leo
Conde, que va ser el participant en
la reunió telemàtica.
La intenció de l'ens federatiu català és aplicar-ho a partir del curs
2021-2022, tot i que encara s'ha
d'obrir un procés perquè el casc
que ha estat homologat es pugui
fabricar i comercialitzar. "Entenem que és una necessitat per
minimitzar lesions en l'hoquei,

FC BARCELONA

EN JOC Alèxia Putellas en una jugada contra el Reial Madrid

Triomf al Riera Seca del sènior masculí
Millor a casa. El primer equip masculí del Mollet HC ha sumat la primera
victòria de la Segona Catalana en el debut al Pavelló Rel riera Seca. Els de
Paco González han guanyat amb un gol en l'últim sospir contra L'Atlètic
Blanes, per 3 a 2. Els de Blanes es van avançar, però el Mollet va ser
capaç de marxar al vestidor amb un empat a dos gols. Tota la segona part
l'electrònic no es va moure fins en l'últim sospir, quan els molletans van fer
el gol d'or per posar el 3 a 2. Aquesta setmana no hi ha jornada.
però s'ha d'integrar al món de
l'hoquei i començar des de la
base", diu Conde, que adverteix
que ja fa molts anys va passar el
mateix amb el casc dels porters,
que sí que porten: "al principi hi
havia qui el portava i d'altres
que no, s'ha de fer bé perquè es
fa per seguretat".
El disseny final del casc, que tindrà tres talles i serà molt lleuger
amb un pes màxim de 450 grams,

inclou una calota tova injectada
en EVA d’alt impacte adaptada al
cap de l’usuari amb interior anatòmic, múltiples orificis i canals
per garantir la ventilació, un sistema de retenció ajustable que assegura l’estabilitat, un altre d’ajust
posterior a la zona del clatell, i
una màscara transparent de protecció facial de policarbonat òptic
de màxima resistència, amb reixeta inferior, jl.rodríguez b.

MOLLET. El FC Barcelona d'Alèxia
Putellas ha fet història en guanyar
diumenge el primer clàssic del futbol femení contra el Reial Madrid,
per 0 a 4. La molletana s'ha sumat
a la festa golejadora fent el 0-4 al
tram final del partit, a domicili.
Les culers han controlat amb
claredat en el primer partit de la
Primera Divisió femení des del
xiulet inicial, tancant al seu propi
camp al conjunt madridista. Tot
i la insistència de cara a gol, la
falta d'encert blaugrana va provocar marxar al descans, 0 a 1. A
la represa, el Barça va continuar
amb el bon joc i la molletana, amb
una gran rematada ajustada dins
l'àrea, va marcar el definitiu 0 a 4
al minut 75.
D'aquesta manera, el Barça de
Putellas comença la defensa del
títol amb una primera victòria

Debut a Primera

QUERALT GÓMEZ,
PRIMERA VICTÒRIA
La molletana Queralt Gómez va debutar amb vict`òria a la Primera Divisió
femenina. La jugadora de l'Eibar, va
formar part de l'equip durant els 90
minuts del joc i va ajudar en la victòria
del seu equip contra el Reial Betis. per
1 a 0. Aquest compromís va ser el debut oficial de la molletana a la Primera
Divisió femenina després de fitxar per
l'Eibar durant l'estiu.

de mèrit contra el Reial Madrid. Aquest diumenge, el Barça
d'Alèxia rebrà en la segona jornada el Logronyo.

MOTOR | F3 EL CAP DE SETMANA SE CELEBRA EL FESTIVAL DE VELOCITAT DE BARCELONA

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor ÀMPLIA DERROTA PARETANA

El Circuit es converteix en un
banc de proves de la FIA F3

Jornada per oblidar de
Can Calet, Parets i Montmeló

CiRCuit

hi resulta ja familiar.
Per a aquesta ocasió i, tractant-se d'assaigs post-temporada,
les escuderies han provat amb cares noves, entre les quals destaca
el jove Arthur Leclerc, germà de
Charles Leclerc. El monegasc ha
fet el seu debut en el campionat, ja
que actualment disputa el Formula Regional European Championship, i ho ha fet de la mà de PREMA
Racing.

Festival de Velocitat

ENTRENAMENTS Un dels monoplaces rodant al Circuit
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha albergat els
primers entrenaments oficials del
FIA Formula 3 Championship una
vegada acabada la temporada. Els
assaigs s'han dut a terme entre

dimarts i dimecres, i han servit
per a anar encarant l'any esportiu
vinent. Alineacions i cares conegudes, així com alguns debutants,
tots ells han espremut al màxim el
seu potencial en una pista que els

El Circuit posarà en marxa avui
divendres la cinquena edició
del Festival de la Velocidad de
Barcelona. El GT World Challenge Europe powered by AWS es
presenta com el plat fort, però
l’acompanyaran altres certàmens
internacionalment coneguts com
la Formula Renault Eurocup, el
TCR Europe i el Lamborghini Super Trofeo.

CAN CALET – SANT CUGAT
Dissabte, 10 19.55 h Sant Fost
MANLLEU – PARETS
Dissabte, 10 19.45 h Manlleu
PINEDA – SPORTING MONTMELÓ
Diumenge, 11 12.30 h Pineda

BAIX VALLÈS. Jornada de debut per
oblidar dels tres equips baixvallesans de la Divisió d'Honor Catalana. Els conjunts van perdre els
seus respectius partits, tot i que
només el Can Calet va mostrar un
resultat ajustat, per 4 a 3 contra
el Montcada. L'Sporting Montmeló, que jugava a casa, va encaixar
una golejada contra el Ripollet B,

per 2 a 5, i el pitjor resultat va ser
el del FS Parets, que va rebre un
correctiu a la seva pista contra el
Castellar, per 2 a 7.
De fet, el conjunt paretà segueix
insistint en la seva millora col·lectiva i va disputar un partit entre
setmana contra el Mollet, de la
Primera Catalana, que va acabar
a dos gols. Dissabte, afrontarà
la segona jornada a la pista del
Manlleu, que va guanyar el Cardedeu (3-6). Mentre que l'Sporting
Montmeló visitarà la pista del Pineda de Mar.
Pel que fa al Barri Can Calet,
serà l'únic dels tres que jugarà a la
seva pista, on rebrà el Sant Cugat,
que va golejar contra el Vilamajor,
per 7 a 3.
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FUTBOL SALA | Primera Catalana TRES JUGADORS SÓN DUBTE

CICLISME | Júnior PARTICIPA AMB ÈXIT EN UNA PROVA ESTATAL

La Unió FS Mollet debutarà Adrián Ferrer, segon millor
a la pista del Vall de Tenes català júnior al Llobregat
ufs mollet

cc mollet
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ATLETISME | Formació

Ghuita Bahim,
bronze estatal
sub-20 a Madrid
MOLLET. L'atleta Ghuita Bahim, del
FC Barcelona i que s'entrena a les
pistes municipals d'atletisme de
Mollet, va guanyar una medalla de
bronze al Campionat d'Espanya
sub-20, que va tenir lloc el cap de
setmana a Madrid. La molletana és
una habitual al podi i va fer-ho als
3.000 metres d'obstacles amb un
registre d'11 minuts i 3,30 segons,
que va quedar-se a 13 segons de la
plata i a 24, de l'or.

Sis medalles al català
SÈNIOR B Derrota del segon equip contra el Sant Quirze, 3 a 4
VALL DE TENES – UFS MOLLET
Dissabte, 10 18.30 h Lliçà

MOLLET. La Unió FS Mollet debutarà per fi aquesta temporada a
la Primera Catalana. Si bé la jornada passada no va disputar cap
partit perquè s'havia ajornat el
duel contra el Sant Joan, dissabte
visitarà la pista del Vall de Tenes
amb l'objectiu de sumar la prime-

ra victòria.
L'equip de David Sñanchez
afronta el partit amb els dubtes,
per molèsties, d'Adrián Piñeiro,
Dani Fernández i Jordi Pavón. "Hi
ha un jugador d'aquests que
podria arribar, però divendres
ho acabarem de decidir", admet
el tècnic, que aquesta setmana
va jugar un partit entre setmana
contra el Parets, amb un empat de
mèrit a dos gols.

PLANTILLA L'equip ciclista abans de la cursa del Llobregat
MOLLET. Adrián Ferrer, del Transluján-CC Mollet, segueix sent protagonista en les últimes curses de
la temporada. El júnior de l'equip
molletà va acabar diumenge sisè
de la classificació general de la
històrica Cursa Ciclista del Llobregat, que enguany celebrava la seva
39a edició entre Navàs i Sant Boi
del Llobregat.
La sisena posició de la classificació general té el seu mèrit en

tractar-se d'una prova puntuable
per la Copa d'Espanya júnior, que
va suposar que Ferrer fos el segon
millor català de la general. El ciclista del club molletà va arribar
a meta amb el grup perseguidor a
45 segons dels tres primers escapats. El campió va ser Gorka Ortega, de l'equip Teika.
La pròxima cursa del calendari
júnior català tindrà lloc el 25 d'octubre a Sant Julià de Vilatorta.

Pel que fa al Campionat de Catalunya de promoció, l'Atlètic Mollet
va guanyar sis medalles catalanes entre les categories sub-10,
sub-14 i sub-16. Els més petits,
van aconseguir dos ors amb David Escribano, als 1.000 metres; i
l'Aroa Zapata, en salt de llargada.
En sub-14, Eric Recolons va fer un
doblet d'ors en els llengaments de
pes i martell; i una plata amb Clara
Burón, als 600 metres. En sub-16,
Claudia de la Piedra va guanyar un
bronze als 3.000 obstacles.
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L’APARADOR
DE LA SETMANA

CLÍNICA VILLACASTÍN
Carrer Berenguer III, 11. Mollet.
Tel. 699 70 16 23 / 93 570 16 23

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada
Psicoterapeuta i herborista

Què fer per no caure malalts?

Una dècada millorant la qualitat
de vida i dissenyant somriures
Han transcorregut 10 anys des que la Clínica Villacastín es va implantar a la ciutat de
Mollet. Una trajectòria marcada per la seva
proposta d'èxit, amb més d'una cinquantena
de tractaments. Una solució integral de salut,
bellesa i benestar que Villacastín ofereix als
seus pacients.
Conscients que treballant amb equip s'arriba
més lluny, a Villacastín t'espera un equip multidisciplinari en odontologia, estètica avança-

da, medicina estètica i nutrició amb més de
5.000 pacients tractats amb èxit, molts d'ells
ara amics de la casa.
En un any marcat per la Covid-19, a més de
reforçar els seus protocols de seguretat, Villacastín ha instal·lat en el 100% de la clínica renovadors d'aire i llums ultravioleta UV-C que
garanteixen un 99,9% de protecció. Una tecnologia que fa de Villacastín, un dels espais
més segurs per fer qualsevol tractament.

Estem vivint una època d’incertesa i preocupació per la nostra salut i volem orientar-vos perquè us pugueu cuidar amb plantes i productes naturals que ens ajudin a
reforçar les defenses i compensar els punts
més dèbils de l'organisme, per tal d’evitar
malalties. Us recomanem prendre sovint
infusions de Farigola o de Llanten o Malva
si teniu dificultats per expectorar o sou fumadors. Som Herboristeria i podem preparar-vos la barreja de plantes que vulgueu.
També és bo suplementar la vitamina C,
pròpolis o equinàcia, per prevenir i tractar
infeccions víriques. Us resultarà molt més
pràctic prendre una càpsula al dia de Desfrin
un producte que té aquests components.
Si teniu més molèsties de coll i bronquis
us recomano el xarop Bronsil, a base de
plantes, que descongestiona i us ajuda a respirar més bé, millora la tos, suavitza el coll i
ajuda a expectorar les mucositats.I pels que
vulgueu fer prevenció i reforçar el sistema
immunològic el producte més complert que
seguim venent amb èxit des de fa més de

trenta anys és l’Inmuno Complex 20 vials és
la fórmula més completa per a prevenir infeccions víriques i contagi perquè porta 500
mgr de gelea reial, reishi, shiitake, maitake,
uña de gato, esquinància, vitamines i minerals. Poden prendre’l també la gent gran i els
assegura una aportació extra perquè el seu
organisme estigui el millor possible.
Pels nens tenim la fórmula específica de
Kid Plus amb gelea reial, pol·len, pròpolis,
quina, omega 3 i vitamines A B C, que està
demostrat que ajuda a evitar caure malalts
perquè no es contagien.
Finalment, els que penseu que teniu quilos de més és ara el moment d’eliminar-los,
perquè el sobrepès pot complicar-nos molt
si patim una infecció de coronavirus. Poseu-vos en mans d’un professional com la
nostra Dietista que, amb cita prèvia i totes
les mesures de seguretat, us prepararà el
vostre Pla Per a Perdre Pes més fàcilment
amb una Pauta Alimentaria Personalitzada
us donarà eines i recursos perquè aconseguiu, més fàcilment, el pes que desitgeu.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.
Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons
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CULTURA

Activitat virtual sobre 'Els colors que emocionen'

Conversa en anglès d'Stan Lee

Les biblioteques del Vallès Oriental han organitzat un bibliolab virtual
per a aquest dissabte (de 10 h a 11.30 h) sota el nom d'Els colors que
ens emocionen. Anirà a càrrec d'El Taller i tractarà sobre les emocions
que generen les combinacions de colors i com utilitzar-los per poder
transmetre exactament el què volem a la gent.

La biblioteca Montserrat Roig de Martorelles
organitzarà dimarts (de 18.30 h a 19.25 h)
el taller de conversa en anglès titulat Stan
Lee and the creation of superheroes. Cal
inscripció gratuïta prèvia a Codetickets.

PATRIMONI TAMBÉ HI HAURÀ ACTIVITATS AQUEST CAP DE SETMANA AL MUSEU ABELLÓ, A MONS OBSERVANS I A LA CUCURNY

MÚSICA

El Menhir i el castell de Sant
Miquel, protagonistes patrimonials

Concert de lied
inspirat en les
laietanes de
Santa Maria

BAIX VALLÈS. Aquest cap de setmana se celebren a Catalunya les
Jornades Europees del Patrimoni
(JEP), una cita a la qual habitualment se sumen diversos ajuntaments baixvallesans. Un d'ells és
el consistori molletà, que mitjançant el Centre d’Estudis Molletans
(CEM) i el Museu Municipal Joan
Abelló enguany organitzarà una
visita teatralitzada al Menhir de
Mollet.
La companyia de teatre local
Shakespeare amb Llet farà aquest
divendres (19 h) la visita teatralitzada al Jardí Literari de la Biblioteca de Can Mulà, on hi ha el Menhir, i traslladaran els assistents
a �inals del segle XIX de la mà de
l’estudiós local Vicenç Plantada.
Sota el nom de De les llegendes de
la Pedra Salvadora a la descoberta del Menhir de Mollet, es donarà
a conèixer, d'una banda, com en
Vicenç Plantada es va interessar
per la Pedra Salvadora, sent �idel
a l'esperit de descoberta i recerca del romanticisme cultural de
l'època; i d'altra banda, com un
segle i quart més tard es va descobrir l'estàtua-menhir al pla de Les
Pruneres.
D'altra banda, coincidint amb
les Jornades Europees del Patrimoni, el Museu Abelló farà jornada de portes obertes –divendres

aj. mollet

de 17 h a 20 h; dissabte d’11 h a
14 h i de 17 h a 20 h; i diumenge
d’11 h a 14 h– i ha preparat una
activitat familiar que es podrà fer
durant tot el cap de setmana. El
taller Dissenya la teva font modernista proposarà als participants
dissenyar un retallable a partir de
plantilles de la font modernista de
la plaça de Prat de la Riba. Ambdues activitats són gratuïtes, però
cal reservar plaça prèviament
contactant al correu museuabello@molletvalles.cat o al telèfon
93 544 50 99.

Les JEP a Montornès i Montmeló
Montornès i Montmeló són els altres dos municipis baixvallesans
que participen de la JEP. Pel que fa
a Montornès, dissabte es farà una
visita guiada al recinte del castell
de Sant Miquel, en la qual els assistents coneixeran els detalls de
la present campanya d’intervenció
arqueològica. Per facilitar-ne l’accés, els visitants pujaran en microbús �ins al coll de Can Corbera i des
d’allà, durant 20 minuts aproximadament, es desplaçaran a peu per
la muntanya. L’activitat començarà
a les 11 h i tindrà una durada de
60 minuts. La proposta és gratuïta
i per assistir-hi cal reservar plaça
enviant un correu a gestiopatrimoni@montornes.cat o trucant al

MENHIR L'Ajuntament de Mollet n'ha programat una visita teatralitzada
telèfon 93 114 90 07 (de dilluns a
divendres, de 9 a 13 h).
Diumenge el protagonisme serà
per a Mons Observans –compartit
entre ambdós municipis–. A les 12
h, la companyia Aura Cultura hi
representarà l’espectacle Mercat
d’esclaus. Un comerciant d’esclaus arribarà a l’assentament per
vendre la seva mercaderia. Abans,
a les 11 h, qui vulgui podrà caminar per l’espai de manera guiada.
En aquest cas és imprescindible
fer una reserva prèvia al web entrades.montornes.cat.
Per últim, Montmeló recordarà dissabte (11 h) l'antiga fàbri-

ca Cucurny. Entre les activitats
programades destaquen l’edició
d’una publicació que recull imatges grà�iques i textos explicatius
de la història d’aquest bé d’interès
cultural, i la presentació d’una placa commemorativa a càrrec de les
autoritats locals. L’acte inclou una
exposició fotogrà�ica ubicada a la
mateixa plaça que es complementarà amb una exposició de peces i
objectes que s’elaboraven als forns
de la fàbrica i que han estat cedides pels veïns i veïnes de Montmeló. Per �inalitzar, es farà una
visita guiada per donar a conèixer
aspectes singulars de la fàbrica.

SANTA MARIA DE MARTORELLES.
L'associació La Fàbrica de Lied
–de difusió i popularització del
gènere musical clàssic lied– presenta aquest diumenge (12 h) un
concert a Santa Maria per donar la
benvinguda a la tardor. L'actuació
estarà protagonitzada per la soprano Numil Guerra i per l’arpista
Esther Pinyol i tindrà lloc a la Masia de Can Roda. Les propostes de
La Fàbrica de Lied actuen amb caràcter local i, d'aquesta manera, el
xou portarà el nom de Laietanes al
Celler de Can Roda, fent una aposta
original on la força de la veu de la
Numil recorda la veu i la força de
les laietanes que habitaven a Santa
Maria de Martorelles abans de la
Segona Guerra Púnica.
La força que es transmet en
concert es vehicula a partir d’autors com Enric Morera, Enric Granados, Eduard Toldrà i Robert
Gerhard, com adhesió a la reivindicació de la figura del compositor
de Valls en el cinquantè aniversari
de la seva mort i per posar en valor
el ric repertori de cançó catalana
d’arrel popular i, en la segona part,
festejar la sensualitat d’un George
Bizet i la passió verdiana amb llibret de Cammarano.
Per assistir-hi es poden fer les
reserves d’entrades trucant a
l’Ajuntament de Santa Maria de
Martorelles (93 570 57 32).

dv, 9 octubre 2020

22

TEATRE L'ACTOR I DIRECTOR FERRAN JIMÉNEZ REPRESENTARÀ LA SEVA OBRA DE TEATRE A L'ESCOLA D'ARTS ESCÈNIQUES ELS TRES PRÒXIMS DISSABTES A LES 20 H

'El naixement del joglar' estrenarà la REPRESENTACIONS
PREVISTES
nova sala de teatre de La Tramolla
Cristina Forés

MOLLET. El director i professor de
l'escola d'arts escèniques La Tramolla, Ferran Jiménez, representarà els pròxims tres dissabtes (20
h) El naixement del joglar a la nova
sala de teatre de La Tramolla. Serà
d'aquesta manera l'estrena de la
sala, després que el passat mes de
març s'haguessin d'anul·lar a causa de la pandèmia les representacions previstes.
Pel que fa al xou, es tracta d'un
espectacle teatral amb un únic intèrpret, Jiménez, i que neix a partir
d'uns textos de Dario Fo –Mistero
buffo–. "És un treball d'investigació que va fer Dario Fo sobre les

EN ESCENA Ferran Jiménez representant 'El naixement del joglar' al Jardinet

AQUEST CAP DE SETMANA ES REPRESENTARÀ LA COMÈDIA 'EL CRÈDIT' I L'OBRA JUVENIL 'ADOLESCER'

El Segle XX fa una crida
per gaudir del teatre
SANT FOST. El cap de setmana passat
va arrencar la 41a Mostra de Teatre
organitzada pel grup Segle XX, que
ha programat obres tots els dissabtes a les 20 h i tots els diumenges a
les 18 h del mes d'octubre.
La directora del Segle XX, Marisol Juan, fa una crida a la ciutadania perquè assisteixi a les obres:
"Convido tothom a què vingui al
teatre; poden passar una hora
i mitja gaudint de la cultura". La
directora explica que "ha costat
molt fer aquesta mostra", ja que
ha sigut "difícil" trobar grups per
actuar-hi. Amb tot, la mostra ha tirat endavant, i exposa que "amb els
diners de les entrades paguem
els grups que vénen a actuar al
nostre poble. Moltes vegades la

EL TEMPS
divendres 9

dissabte 10

diumenge 11

per

EL FESTIVAL BIG
BANG HI PARTICIPA

mostra és deficitària i igualment
la intentem tirar endavant, però
demanem que la gent hi respongui". El primer cap de setmana no
ha comptat amb molta afluència de
públic, i Marisol Juan recalca que
"se segueixen totes les mesures
de seguretat i el teatre és súper
segur".
Pel que fa al tipus de públic, assenyala que normalment hi va gent
gran: "Als joves els costa molt
venir, però portem obres que
toquen temàtiques per a ells". De
fet, un dels grups juvenils de Deixalles 81 (Sant Feliu de Codines)
representarà diumenge Adolescer,
precisament una obra adreçada al
jovent. Els protagonistes seran un
grup d'adolescents que provenen

Felip Comas

Molt tapat de núvols baixos, que fins i tot poden
deixar escapar alguna gota,
amb temperatures que
potser baixaran un pel respecte ahir.
Pluges i ruixats que en
alguns moments poden
ser intensos, tan al matí
com a la tarda i amb temperatures més baixes.
Entrada del vent del nord,
que tornarà a refrescar
l’ambient, amb possibilitat de que es repeteixin
alguns ruixats.

joglaries medievals", assegura el
director i actor molletà. Dario Fo va
fer una tesi doctoral a partir de les
joglaries trobades i recuperades i, a
partir d'aquí, Jiménez també va començar a investigar sobre aquests
textos, alguns en castellà i d'altres
en italià, però que ha traduït al català. L'obra de teatre és una adaptació
de tres joglaries medievals de les
que Fo va recuperar: El naixement
del joglar, Les malifetes de Bonifaci
VIII i El joc del boig sota la creu.
L'objectiu d'aquesta història és,
segons Jiménez, "explicar com el
que nosaltres som avui no ve del
no-res, sinó que ve de coses que
van passar fa molt de temps" i
també reflexionarà sobre "com
les tradicions populars i la cultura popular aconsegueixen
comunicar-se, filtrar-se, repro-

n El naixement del joglar va fer la seva
primera aparició en escena durant la festa
major alternativa de Mollet, quan en Ferran Jiménez va representar un trosset
de l'obra en les activitats organitzades
per Morats i Torrats. L'estrena oficial de
l'espectacle va tenir lloc fa un parell de
setmanes al Jardinet del Casal Cultural
i els dies 10, 17 i 24 d'octubre tindrà lloc
a la sala de La Tramolla, amb un aforament màxim d'una vintena de persones.
En aquest cas, les entrades ja estan a la
venda a un preu de 12 euros –10 euros per
a socis de La Tramolla– i cal reservar-les
prèviament enviant un missatge al correu
info@latramolla.cat o al WhatsApp 717 712
483. A més de tot plegat, si la crisi sanitària
ho permet, El naixement del joglar també
es representarà a finals de mes a la Sala
La Tortuga de Lavapiés (Madrid).

duir-se i arribar fins a nosaltres,
encara que no hagin sigut institucionalitzades". i

Nadia Ghulam, protagonista a Sant Fost

n La mostra d'enguany compta amb la
participació del Festival Big Bang, que
ha proporcionat diverses obres com
Dones i silenci (dissabte passat), Adolescer, Les arrels (17 d'octubre), Històries normals (18 d'octubre) i Angoixa (24
d'octubre). La resta d'obres programades són: Escac i mat (diumenge passat),
El crèdit, Sucre amarg (25 d'octubre) i
Sin tiesto no funciona (31 d'octubre).

d'un centre d'acollida de menors.
D'altra banda, dissabte engegarà
el cap de setmana teatral amb El
crèdit, obra de la companyia L'ACR,
de Fals. Es tracta d'una comèdia
plena d'embolics en què l'Antoni
aprofitarà per intentar aconseguir
un crèdit sense avals. Està escrita
per Jordi Galceran.

El club de lectura de la biblioteca de Sant Fost va acollir el passat 1 d'octubre la
xerrada de la Nadia Ghulam Dástgir, protagonista de la novel·la El secret del meu
turbant. Ghulam és a la vegada coautora del llibre –conjuntament amb Agnès
Rotger– i la protagonista d'aquesta història que narra la seva vida a l'Afganistan,
on la seva família ho va perdre tot arran de la guerra. Foto: rosa maría rodríguez

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

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Màx.

Mín. * Temp.

Cop màx. vent

DIJOUS, 1

27ºC

15ºC

20ºC

-

DIVENDRES, 2

20ºC

14ºC

14ºC

3,2

53 km/h WSW

DISSABTE, 3

19ºC

10ºC

18ºC

-

47 km/h WSW

DIUMENGE, 4

21ºC

9ºC

20ºC

-

40 km/h WSW

DILLUNS, 5

22ºC

9ºC

18ºC

-

23 km/h SE

DIMARTS, 6

26ºC

10ºC

25ºC

-

32 km/h WSW

DIMECRES, 7

23ºC

16ºC

20ºC

-

26 km/h SE

37 km/h E

OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS
Av. Calderó, 18 1r 1a · Mollet del Vallès
T. 93 570 54 46 · info@gabinetemiliano.com

· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

SERVEI PERSONALITZAT
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ART TAMBÉ HI HAURÀ ALTRES DIBUIXANTS AMB ELS QUALS FER HI HAVIA TREBALLAT (KIM, JOMA I ANT)

ARTS ESCÈNIQUES SERÀ ELS DIES 17 I 18 D'OCTUBRE

Iu Forn i Kap participaran
dijous en una taula rodona
d'homenatge a Fer al Museu

Nova edició d''Energia
i imaginació' al CRA'P

arxiu

FER Companys de professió l'homenatjaran al Museu Abelló
MOLLET. El proper dijous 15 d’octubre, el Museu Municipal Joan
Abelló acollirà un acte d’homenatge al dibuixant d’humor i ninotaire
Josep Antoni Fernández, conegut

com a Fer, que va morir el passat
mes de setembre. L'esdeveniment
serà una tertúlia en la qual hi participaran diferents dibuixants que
havien treballat amb el ninotaire –

Kap (Jaume Capdevila, que també
és el comissari de l’exposició), Kim
(Joaquim Aubert), Joma (Josep
Maria Rius) i Ant (Anthony Garner)– i que estarà moderada pel
periodista Iu Forn. L’acte recordarà al popular dibuixant lleonès,
que amb pocs anys va venir a viure
a Mollet.
Amb el títol Homenatge a Fer,
el Museu Municipal Joan Abelló
organitza una activitat que servirà per acomiadar l’exposició Fer.
L’humor amable, una antologia sobre l’obra del dibuixant que es va
inaugurar el passat mes de gener i
s’ha prorrogat fins al 25 d’octubre.
Per tal de complir amb els protocols de salut i seguretat actuals,
l’aforament és limitat i caldrà fer
una inscripció prèvia trucant al
telèfon 93 544 50 99 o enviant un
correu electrònic a museuabello@
molletvalles.cat.

MOLLET. L'entitat molletana CRA'P
ha obert un segon taller intensiu
d'Energia i imaginació > Creació
escènica, a càrrec del reconegut director de teatre Peter Gadish. Serà
els dies 17 i 18 d'octubre de 10 h
a 14 h.
Els assistents al taller desenvoluparan la imaginació com a
recurs principal del creador escènic. Es treballarà amb rituals,
disciplines, exercicis i jocs fent:
de l’impossible-possible, d'allò

POPULAR A CÀRREC DEL CENTRO CULTURAL ARAGONÉS

Activitats telemàtiques
per celebrar el Dia del Pilar
MOLLET. La tradicional hissada de
la bandera de l’Aragó del dilluns
12 d’octubre enguany es farà de
manera telemàtica. El Centro Cultural Recreativo Aragonés de Mollet y comarca i l’Ajuntament han
decidit suspendre la tradicional
hissada de bandera que s’havia de

MÚSICA EL SONA MOLLET D'ENGUANY ES FARÀ DE MANERA VIRTUAL

Tres dies per gaudir de la
música de cambra a Mollet
arxiu

portar a terme el dia 12 d’octubre
a la plaça Prat de la Riba amb motiu del Dia del Pilar. L’entitat, però,
ha organitzat diversos actes via telemàtica per commemorar aquesta diada amb una missa baturra, la
hissada de la bandera aragonesa i
un festival folklòric.

E
R
B MOSTRA DE TEATRE

U
T
C

O

possible-difícil, d'allò difícil-fàcil, i
d'allò fàcil-divertit i bell. Es canalitzaran els exercicis en situacions
i escenes sense paraula.
La proposta va dirigida a qualsevol persona interessada a explorar
en el camp de l’expressió, tant si té
experiència en les arts escèniques
com si no en té.
El preu del taller són 70 euros i les
inscripcions es poden fer al correu
info@cra-p.org o al telèfon 666
763 504.

SANT FOST

AMB TOTES LES MESURES DE SEGURETAT · L’AFORAMENT DE LA SALA SERÀ DEL 50 %
PREU DE L’ENTRADA 5 € JUBILATS I AMB CARNET JOVE 4 €
DISSABTE ACTUACIONS A LES 20.00 H · DIUMENGE ACTUACIONS A LES 18.00 H.
LLOC: L’ATENEU SANT FOST (PLAÇA DE LA VILA)
ENTRADES: UNA HORA ABANS DE L’ESPECTACLE I TAMBE ES PODER RESERVAR AL CORREU:
grupteatreseglexx@gmail.com

DIA 3 I DONES I SILENCI
Companyia 8
de Terrassa
Festival teatre Big Bang
DIA 4 I ESCAC I MAT
Grup Qullonaka
de Terrassa
A CAN GOMÀ El teatre molletà havia acollit bona part de les actuacions en les darreres edicions
MOLLET. Aquest cap de setmana tindrà lloc
la cinquena edició del Festival Internacional de Música – Memorial Anna Villaescusa
Rebull (Sona Mollet) que organitza l’Ajuntament de Mollet del Vallès, però que enguany s'ha adaptat i, en comptes d'oferir
concerts presencials es podrà gaudir de les
actuacions a través de Vallès Visió i Ràdio
Mollet.
Divendres a les 22.30 h s'emetran els
concerts de jazz; dissabte a les 22.30 h serà

el torn per a les actuacions de piano; i diumenge a la mateixa hora arribarà la música
de cambra. Hi participen artistes de renom
internacional d’arreu del món: Lluc Casares,
Xavi Torras, Daahoud Salim, Alba Ventura,
Pedro Emmanuel Pereia, Frank van de Laar,
Jasmina Rakovic, Tensy Kristman, Raquel
Garzas, Daria Piltyay, Hugo Shuler, Alice
Alegri, Carlos Añez, Felipe Mora, Artem Trio,
Isabel Miralles, Sergio Rodrigo, Leon van de
Berg, Sofía Pedro i Cristina Salvador.

DIA 10 I EL CREDIT
Grup de teatre de L’ACR
de Fals
DIA 11 I ADOLESCER
Grup Deixalles 81
de Sant Feliu de Codines
Festival teatre Big Bang
DIA 17 I LES ARRELS
Grup de teatre Amics de les arts
de Terrassa
Festival teatre Big Bang

DIA 18 I HISTÒRIES NORMALS???
Grup Segle XX
de Sant Fost de Campsentelles
Festival teatre Big Bang
DIA 24 I ANGOIXA
Grup de teatre Tandem
de Santa Perpetua de la Moguda
Festival teatre Big Bang
DIA 25 I SUCRE AMARG
Grup de teatre El Tranvia
de Mataro
DIA 31 I SIN TIESTO NO FUNCIONA
Representacio creada per Carlos Ulloa
i Berta Graells
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