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d'hospitalització 

El CAP de La Florida a
Santa Perpètua atendrà
tots els baixvallesans 
en horari nocturn

El Parlament inclou Mollet entre els municipis que 
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EL PARC D'HABITATGE (II)

TOT I LA TENDÈNCIA ALCISTA DELS DARRERS ANYS, AL BAIX VALLÈS ES VAN FER 1.793 CONTRACTES DE LLOGUER DURANT EL 2019, UN 3,8% MENYS QUE ELS SIGNATS L'ANY 2018 AL TERRITORI 

El sector immobiliari preveu una baixada dels preus i també de 

l'oferta, motivades tant per la nova llei del lloguer com la Covid

Els lloguers arriben 
al punt àlgid després 
d'anys d'escalada

BAIX VALLÈS.  A la situació d'in-
certesa que ha generat la crisi de 
la Covid a nivell mundial, cal su-
mar-hi una afectació més. El sec-
tor immobiliari també s'ha vist 
tocat per aquesta pandèmia. 

Al Baix Vallès, després d'anys 
d'escalada i d'assolir màxims 
gairebé històrics l'any 2019, els 
experts indiquen que els preus 
del lloguer han tocat sostre: "A 

finals del 2019 ja vam notar un 

canvi de tendència, el preu del 

lloguer estava tocant sostre i la 

pandèmia no ha fet altra cosa 

que accelerar aquest procés", 
explica Marta Vilana, directora de 
l'Àrea  Residencial de la immobi-
liària Forcadell. Segons Vilana: 
"Ara, a causa de la inestabilitat 

laboral que ha generat la Covid, 

entre altres factors, la deman-

da ja no és tan alta". 

A aquest escenari s'afegeix a 
més, a una oferta reduïda d'im-
mobles de lloguer al territori: 
"En proporció al volum que hi 

ha l'oferta és mínima", explica 
Esther León, gerent de la immobi-
liària Fincas León qui afirma que 
amb l'actual incertesa econòmica 
alguns propietaris "han comen-

çat a fer una mena d'asseguran-

ça de pagaments per garantir el 

cobrament de la renda". 
Una altra dada que podria indi-

car aquesta desescalada de preus 
és el nombre de contractes de llo-
guer.  L'any passat, al Baix Vallès, 
segons dades oficials de la Gene-
ralitat, es van realitzar 1.793 con-
tractes de lloguer, un 3,8% menys 
que els signats durant el 2018, 

però un 6,3% més que el 2017.  

Canvi de tendència
Amb tot, pel que fa a l'evolució del 
mercat de lloguer al Baix Vallès i 
segons dades de la Generalitat, el 
2019, els preus van tornar a pu-

jar i en la majoria de municipis ja 
encadenaven entre quatre i cinc 
anys d'increment, una tendència 
que segons els experts es comen-
ça a revertir. Segons dades del 
2019, el municipi baixvallesà amb 
els lloguers més cars continua 

sent Sant Fost, amb una mitjana 
de 818,88 euros al mes –un fet lli-
gat a la tipologia d'habitatge pre-
dominant, amb cases unifamiliars 
principalment–.

Per preu, segueixen el rànquing 
de municipis més cars Parets, 
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EL PARC D'HABITATGE (II)

MOLLET.  El Parlament va aprovar 

dimecres una modificació de la pro-

posició de llei per regular els preus 

dels lloguers d'habitatges, aprova-

da a inicis de setembre, que ha per-

mès incloure la ciutat de Mollet en 

la llista de la seixantena de munici-

pis on s'aplicarà la normativa.

Amb aquesta modificació, Mo-

llet entra a formar part del con-

junt de ciutats catalanes de més 

de 20.000 habitants on s'aplicarà 

aquesta llei sempre que siguin 

considerades zones amb un "mer-

cat d’habitatge tens", que decla-

rarà la Generalitat –a petició dels 

ajuntaments– en cas que es com-

pleixin tres supòsits: que el preu 

dels lloguers tingui un creixement 

sostingut clarament superior a la 

Mollet, a la llista de municipis 
on s'aplicarà la regulació dels 
preus dels arrendaments

forcadell

UNA SEIXANTENA Són els municipis catalans de més de 20.000 habitants on s'aplicarà aquesta regulació

EL PARLAMENT VA APROVAR DIMECRES PASSAT UNA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER TAL D'INCLOURE LA CIUTAT AL LLISTATTOT I LA TENDÈNCIA ALCISTA DELS DARRERS ANYS, AL BAIX VALLÈS ES VAN FER 1.793 CONTRACTES DE LLOGUER DURANT EL 2019, UN 3,8% MENYS QUE ELS SIGNATS L'ANY 2018 AL TERRITORI 

Segons l'Agència d'Habitatge de Ca-
talunya, a Mollet, un pis de 70 metres 
quadrats en bon estat, situat en una 
primera planta i construït entre 1979 i 
2007, amb ascensor, sense mobles i 
amb certificació energètica D, hauria 
de costar, segons l'índex de referèn-
cia de preus del lloguer,  un màxim de 
672 euros al carrer Gallecs, al barri de 
Can Borrell;  681 euros a l'avinguda de 
la Llibertat (zona centre) i 617 euros al 
carrer de la Diputació, al barri de l'Es-
tació del Nord.   

ELS PREUS A MOLLET 
SEGONS L'ÍNDEX DE 
REFERÈNCIA

amb un preu mitjà de 687,40 

euros mensuals; Santa Maria 

(673,33 euros); Mollet (647,20 

euros); la Llagosta (611,32 eu-

ros); Montmeló (604,03 euros); 

Montornès (603,16 euros), i Mar-

torelles (569,92 euros).  Pel que fa 

a l'augment interanual, Santa Ma-

ria és la població que ha registrat 

una pujada més notable de 2018 a 

2019, amb un increment del 13,6 

% en un any. 

Regulació dels lloguers
Però la Covid, no serà l'únic factor 

que contribuirà a la reducció  dels 

preus dels lloguers, que preveuen 

des del sector. A aquest fet cal 

sumar-hi la nova Llei de mesures 

urgents en matèria de contenció 

de rendes en els contractes d'ar-

rendament d'habitatge, aprova-

da recentment pel Govern de la 

Generalitat, que té l’objectiu de 

contenir els preus del lloguer i 

que s’aplicarà als nous contrac-

tes.  "Hi haurà molts propietaris 

que no voldran llogar, sobretot 

si es tracta de cases", ja que se-

gons explica León: "En el cas dels 

pisos els índexs no varien gran 

cosa, però pel que fa a les ca-

ses, no contempla per exemple 

el tipus de parcel·la que pugui 

tenir..., amb la qual cosa ens 

trobarem amb clients propie-

taris més reticents a l'hora de 

llogar". A més, assegura: "Els ín-

dexs varien segons el dia i això 

crea molta incertesa perquè no 

sabem els preus exactes fins a 

la signatura del contracte". 

Per la seva banda, des de la im-

mobiliària Forcadell, Marta Vila-

na, explica que "la llei no ha estat 

molt ben rebuda al sector". Vila-

na considera que "aquesta limita 

els preus d'una forma artificial" 

i assenyala que "això comporta-

rà una disminució de l'oferta". 

Per a Vilana: "Existeixen altres 

fórmules per ajudar a l'accés a 

l'habitatge".  anna mir

mitjana catalana, que els arrenda-

taris destinin més d'un 30% dels 

ingressos al lloguer, i que el preu 

hagi pujat en cinc anys tres punts 

més que l'IPC català. En aquests 

casos, la llei obliga a congelar o 

abaixar el preu dels lloguers de 

manera que els nous contractes 

no superin l'índex de preus de la 

Generalitat, que marca un màxim 

i un mínim a partir de criteris com 

els metres quadrats, la ubicació i 

l’estat de l'immoble, entre d’altres.

La llei també recull altres con-

dicionants, com l’exempció dels 

arrendadors a congelar el preu 

si són propietaris amb baixos in-

gressos, o el dret dels propietaris 

a superar fins a un 20% l’índex de 

preus si fan obres de millora.

La proposició de llei per regular 

els preus dels lloguers d'habitat-

ges es va aprovar al Parlament a 

mitjans de setembre amb els vots 

a favor de JxCat, ERC, CECP i la CUP 

i els contraris de Cs, PSC, PDeCAT, 

PP i Demòcrates, la Cambra va 

validar la mesura per "contenir" 

i "moderar" les rendes quan es 

destinin a residència permanent 

i es trobin en zones amb "mercat 

d'habitatge tens", on s’aplicarà 

l'índex de referència de preus de 

la Generalitat.

L'aprovació de la regulació va 

ser possible després d'un acord 

entre el Sindicat de Llogateres 

i els partits que van votar-hi a 

favor. L'oposició, en canvi, asse-

nyala que la llei no té recorregut 

perquè el Parlament no té compe-

tències per legislar sobre el preu 

dels lloguers, i assegura que "pot 

perjudicar els petits propieta-

ris, el 80% dels arrendadors a 

Catalunya".   anna mir

n El govern municipal de Montornès 
està realitzant els tràmits interns per 
fer la petició corresponent a la Ge-
neralitat perquè a la població pugui 
aplicar-se la regulació dels preus de 
lloguer. En un comunicat del partit de 
govern, Montornès en Comú, la for-
mació encapçalada per José Antonio 
Montero posa en evidència la "greu 
manca d'oferta d'habitatge" que viu 
el municipi, un mercat tensionat que el 
partit atribueix a "l’expansió i l’espe-
culació viscuda en els anys anteriors 
a la crisi del 2008 i l’acollida d’un 
gran nombre de persones vingudes 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
que van provocar autèntics estralls 
en els preus de venda i lloguer", in-
diquen.

EL GOVERN LOCAL 
VOL LA REGULACIÓ DE 
PREUS A MONTORNÈS
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Suport de Mollet i Gallecs a la Carta Alimentària
Més d’un centenar d’entitats, persones i municipis, entre els quals hi ha l'Ajuntament de 

Mollet i el Consorci de Gallecs, han participat en l’elaboració de la Carta Alimentària de la 

Regió Metropolitana de Barcelona (CRAM). El text ha de servir per coordinar estratègies 

i polítiques alimentàries; i per facilitar la transició cap a un model de major sobirania 

alimentària i enfortir un sistema alimentari més just, segur, sostenible i saludable.

BAIX VALLÈS.  Els darrers dies s'han 

posat en marxa les obres per cons-

truir el tercer carril de la C-17 en el 

tram que va de Granollers a Parets 

en direcció a Barcelona. Concreta-

ment, els operaris estan treballant 

al carrer de la Bassa de Parets, 

al voltant de l'establiment Brico 

Depôt, i ja s'ha hagut d'inhabilitar 

una filera d'aparcaments del late-

ral de l'autovia.

El Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat va 

adjudicar el 25 de maig les obres 

del projecte constructiu a Cons-

trucciones Rubau, SA & Copisa 

Constructora Pirenaica, SA (UTE) 

per un import de 7.775.782 euros 

(IVA no inclòs) i un termini d'exe-

cució de 14 mesos. El mateix dia es 

va publicar l'adjudicació a Innova-

ción y Obras de Seguridad Vial, SL, 

que s'encarregarà de la senyalit-

zació, l'abalisament i les defenses, 

unes tasques que han de durar dos 

mesos i que tenen un pressupost 

de 890.220 euros (IVA no inclòs).

Es tracta, per tant, d'uns imports 

inferiors als previstos a la licitació 

de Territori, que baixen dels 12,27 

milions als 10,5 milions amb IVA 

inclòs –9.408.697,25 i 890.220,03 

euros respectivament–.

En concret, l'ampliació de la cal-

çada es farà en sentit sud, del punt 

quilomètric 14,7 al 18,7,  un tram 

que té secció d’autovia amb calçades 

separades i dos carrils per sentit de 

circulació. El tram presenta proble-

mes d'inserció en el territori, amb 

molts accessos i incorporacions que, 

segons el projecte, no compleixen la 

normativa vigent en vies d'aquest 

tipus. La calçada sentit Barcelona 

consta d’un vial lateral que permet 

INFRAESTRUCTURES  ES TRACTA D'UN TRAM DE QUATRE QUILÒMETRES ENTRE GRANOLLERS I PARETS EN SENTIT SUD QUE ES PREVEU ARRANJAR EN UNS 16 MESOS

Curs d'identificació d'amfibis
Aquest cap de setmana tornen les activitats 

de l'Escola de la Natura de Parets, amb el curs d'identificació d'amfibis. Divendres de 18 h a 19.30 h 
serà la teòrica i dissabte de 20 h a 21 h tindrà lloc la 

part pràctica. Per participar-hi cal inscripció prèvia.

En marxa les obres a Parets per 
construir el tercer carril de la C-17 

sergio carrillo

CARRER DE LA BASSA  Les obres ja han arrencat al lateral de l'autovia a l'alçada de l'establiment Brico Depôt

fins a Sabadell.

El tercer carril és una reivindi-

cació històrica del territori. Fa dos 

anys, el secretari d’Infraestructu-

res i Mobilitat del Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Ge-

neralitat, Ricard Font, anunciava el 

compromís de destinar 35 milions 

d’euros a la millora de la via entre 

Mollet i Lliçà d'Amunt, amb actua-

cions com l'execució de la construc-

ció del tercer carril en el tram entre 

Mollet i Granollers –les obres de la 

qual ara s'han posat en marxa–, i 

amb nous enllaços amb Montmeló i 

l’empresa Mango de Lliçà d’Amunt, 

la connexió amb l’AP-7 a Parets i la 

millora dels enllaços del barri de la 

Vinyota de Mollet. 

els diferents accessos a les parce-

l·les i carrers del polígon del Pla, a 

Lliçà de Vall, i del polígon de Llevant, 

a Parets. L’àmbit del projecte cons-

ta de dos enllaços, el primer amb la 

carretera C-35, carretera amb un 

carril per sentit de circulació que 

va uneix Parets amb Montmeló i un 

segon enllaç amb la carretera C-155, 

que s’inicia en aquest punt i discorre 

amb un carril per sentit de circulació 

La rotonda de La Vinyota 
pendent de licitació
MOLLET / MARTORELLES. El Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat 

ha confirmat a aquest mitjà que el 

projecte de redacció per reordenar 

la rotonda de La Vinyota de Molle-

ta i per instal·lar-ne una a l'entra-

da a Martorelles pel pont de l'Ai-

guabarreig es troba en una "fase 

avançada". La Generalitat preveu, 

per tant, que les obres es puguin 

licitar durant el primer trimestre 

de 2021. Tot plegat tindrà un cost 

d'uns 2 milions d'euros la previsió 

inicial –d'abans de la pandèmia– 

era que ambdues obres estiguessin 

enllestides a la tardor del 2021.

A finals de febrer, el director ge-

neral d’Infraestructures de Mobili-

tat de la Generalitat, Xavier Flores, 

es va reunir amb els alcaldes de Mo-

llet i de Martorelles per exposar-los 

la idea inicial d'aquest projecte. 

Flores va explicar aleshores que la 

intenció amb la rotonda molletana, 

a tocar del Decathlon, és "intentar 

que menys cotxes hi passin, cons-

truint carrils directes que evitin 

el pas pel mig de la rotonda i que 

buidaran i eliminaran la conges-

tió que s'està patint actualment". 

A Martorelles, per la seva banda, es 

farà "una rotonda amb un ramal 

d'accés directe en direcció a Sant 

Fost, sense passar per dins, que 

endreçarà i millorarà l'accessi-

bilitat de tot el polígon".    

SOCIETAT



dv, 30 octubre 2020 5

Divendres · 27 de novembre · 20h 
Música · Sole Giménez · MUJERES DE MÚSICA

Preu: 18 € / Anticipada: 15 €

Diumenge · 29 de novembre · 12h / 17h
Espectacle infantil · ...I LES IDEES VOLEN 

FESTIVAL “EL MÉS PETIT DE TOTS”
Preu: 8 € / Anticipada: 5 €

@teatremontcada        @TeatreMontcada        @TeatreMunicipaldeMontcadaiReixac

Més informació dels espectacles i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat

Programació 
Teatre Municipal 
de Montcada i Reixac 

NOVEMBRE 2020

Preu: 15 €
Anticipada: 12 €

Divendres · 13 de novembre · 20h 
Teatre · Cia. El Terrat. 

“L’ÈXIT DE LA TEMPORADA”.  

Diumenge 
15 de novembre 
17h / 18.30h
Espectacle infantil .

Cia. Big Bouncers.
JUNGLA 
FESTIVAL “EL MÉS 
PETIT DE TOTS”.

Preu: 8 €
Anticipada: 5 €

Dissabte 
21 de novembre 
20h 
Teatre

José Sacristán 
(Sabre Producciones, 
Pentación Espectáculos, 
TalyCual i AGM).

SEÑORA DE ROJO 
SOBRE FONDO GRIS. 

ENTRADES EXHAURIDES

Diumenge · 3 de gener 2021 · 19h 
Música · Orquestra Simfònica Sant Cugat

CONCERT DE VALSOS I DANSES

Preu: 18 € / Anticipada: 15 €

Director convidat: Salvador Brotons · Director titular: Josep Ferré

El Teatre Municipal de Montcada i Reixac hem preparat i aplicarem un protocol de seguretat conjuntament amb experts en matèria de riscos, 
un Pla de Contingència amb totes les mesures que marquen les autoritats sanitàries pel COVID perquè gaudeixis dels nostres espectacles amb total garantia. 

Més informació a la nostra web. 
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Salut ha fet gairebé 5.000 
PCR al Baix Vallès durant la 
darrera setmana 

En la darrera setmana, al Baix Va-
llès s'han fet 4.800 proves PCR i 462 
proves de testos antigènics per de-
tectar possibles casos de Covid en-
tre la població. D'aquestes un 13% 
van ser positives. A Mollet, una de 
les ciutats amb la incidència més 
alta s'han fet 1.974 PCR i 203 testos 
antigènics. En aquest cas el percen-
tatge de positius ha estat més ele-
vat: un 14,2%.

Les dades es van exposar aquest 
dimecres en el marc del Consell 
d’Alcaldies del Vallès Oriental ex-

traordinari i urgent, en què repre-
sentants del Govern van comentar 
amb els batlles la situació de la 
pandèmia al territori i en què es 
va advertir que "arriben mesures 
dures, necessàries per baixar la 
transmissió comunitària", deia 
el delegat del Govern de la Gene-
ralitat a Barcelona, Juli Fernández, 
qui afegia “malgrat hem pres me-
sures dràstiques i contundents 
en moments preliminars veiem 
que creixem més lent, però con-
tinuem creixent; l’esforç que fem 

CRISI DE LA COVID  DE LES PROVES REALITZADES PER DIAGNOSTICAR LA COVID ALS MUNICIPIS BAIXVALLESANS, EL 13% HAN ESTAT POSITIVES

fa que hi hagi un efecte sobre la 
transmissió però ens cal que 
l’efecte sigui més intens i ens cal 
prendre més mesures”.

En la reunió es va traslladar als 
alcaldes i alcaldesses les dades 
comparades de la setmana actual 
respecte la passada de la zona me-
tropolitana Nord, que justificarien 
l’aplicació de noves mesures, que 
segons Juli Fernández, es van anun-
ciar dijous després d'una nova reu-
nió del PROCICAT. Segons aquestes 
dades, el risc de rebrot s’ha incre-
mentat un 30% i la taxa de confir-
mats amb PCR pràcticament s’ha 
doblat. Pel que fa al Vallès Oriental, 
el risc de rebrot (995) està per so-
bre de la mitjana catalana, la taxa 
reproducció és d’1,4, i la taxa de 
malalts confirmats de prop de 500 
casos per setmana.

Transmissió comunitària
Tot i incrementar les proves PCR i 
els testos antígens (la darrera set-
mana s’han fet a la comarca 15.000 
PCR i 940 test antígens), la trans-
missió comunitària és molt elevada. 
"Tot i la capacitat diagnòstica hi 
ha un increment de la transmis-
sió i ara ja no estem en la fase 
de fer proves massives sinó de 
mesures més dràstiques per fer 
baixar la corba", deis la gerent de 

la Regió Sanitària de l’Àmbit Metro-
polità Nord, Anna Aran, qui adver-
tia que tot i que en els darrers dies 
s'ha desaccelerat l'increment de ca-
sos el que sí que puja notablement 
és la pressió assistencial tant a la 
primària com als hospitals. Aran ex-
plicava que amb la situació actual, 
amb una transmissió comunitària 
tan estesa, Salut se centra en estra-
tègies per detectar casos asimpto-
màtics en col·lectius que presenten 
molts positius i proves en col·lec-
tius vulnerables com la gent gran de 
les residències. 

Pel que fa al temps d'espera per 
tenir els resultats de les PCR, Mollet 
depèn del laboratori de l'Hospital 
Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti). 
Segons Aran, l'increment d'aques-
tes proves també està tensionant 
aquests laboratoris però assegura 
que al Baix Vallès els resultats "com 
a molt s'allarguen fins a les 36 
hores, quan el temps del que par-
tíem era d'entre 24 i 48 hores". 

Aran va afegir que amb l'increment 
de testos antígens –de detecció rà-
pida que ja s'estan fent servir als 
CAP i a les urgències hospitalàries– 
"es podrà alliberar la tensió dels 
laboratoris".

En la reunió, es va insistir en el 
fet que cal reduir la interacció i so-
cial i la mobilitat, i assegurar els aï-
llaments i quarantenes quan calgui, 
per assegurar que l’activitat ordinà-
ria als hospitals no es vegi afectada 
i poder garantir l’atenció sanitària 
no Covid.

El vicepresident del Consell Co-
marcal, Emilio Cordero, va insistir 
que “estem en un moment crític 
i seran setmanes difícils, però 
és responsabilitat de tots i totes 
complir aquestes mesures”. “De-
manem des dels ajuntaments 
civisme i prudència. Demanem 
consciència pensant en aquells 
que ho estan passant malament 
com els paradistes dels mercats 
o la restauració”, va afegir.  

EL CAP LA FLORIDA FARÀ ATENCIÓ 
NOCTURNA ALS VEÏNS BAIXVALLESANS
n A partir del dilluns 2 de novembre, el Centre d’Atenció Primària La Florida, de 
Santa Perpètua de Mogoda, reobre les seves portes per poder donar atenció, 
de manera programada als pacients crònics i per atendre els pacients del Baix 
Vallès en horari nocturn, ja que és l'únic ambulatori dels municipis baixvallesans 
que estarà obert durant les nits. El centre, que es troba al passeig de la Florida, 
núm. 43, estarà obert de dilluns a divendres, de 8 a 15h, per assegurar l’atenció 
als pacients crònics. També es donarà atenció amb cita programada d’infer-
meria d’extraccions de sang, cures d’infermeria, injectables programats (com 
per exemple, vacunes) i control de pacients amb patologies cròniques. A banda,   
també es reobrirà el CUAP (Centre d’Urgències d’atenció primària) de Granollers. 
A mès, en la reunió d'aquest dimecres també es va anunciar que la maternitat de 
la zona de Mollet es trasllada temporalment a l’Hospital de Granollers.

consell comarcal

DIMECRES  Es va celebrar una reunió extraordinària del Consell d'Alcaldies

MOLLET / GRANOLLERS. Els ingres-
sos per Covid a l'Hospital de Mo-
llet continuen incrementant-se. 
Aquest dimecres, el centre sani-
tari tenia 72 persones ingressa-
des amb Covid-19. Respecte a la 
setmana passada, s’han donat 29 
altes, amb un total de 637 des de 
l'inici de la pandèmia, i hi ha hagut 
4 defuncions en els últims set dies.

L’activitat quirúrgica de l’hospi-
tal i de consultes externes es man-
té i se segueix recuperant activitat 
endarrerida durant la passada 

primavera. "Si és necessari, es 
prioritzaran cirurgies majors 
ambulatòries", apunten des de 
l'Hospital. S’ha ampliat un 25% la 
dotació de llits, concretament a les 
Unitats 2 i 3 d'hospitalització, on 
es concentra l’activitat Covid.

L'Hospital manté les restricci-
ons d’accés a l’hospital a acom-
panyants i visites anunciades la 
setmana passada, exceptuant els 
menors i les persones que neces-
sitin acompanyant per motius 
específics. A més, es redueix l’ho-

L'Hospital de Mollet 
amplia un 25% la 
dotació de llits per 
l'increment d'ingressos

A GRANOLLERS S'HAN HABILITAT 6 LLITS MÉS D'UC, DUES PLANTES  I UNA UNITAT D'HOSPITALITZACIÓ

rari d’hospital de dia a les tardes i 
d’hospital a domicili.

Aquestes mesures estaven pre-
vistes en el Pla de Contingència 
operatiu des de primers d’octubre, 
que ahir va ratificar el Patronat de 
l’FSM en una reunió extraordinà-
ria celebrada online per tal de fer 
seguiment de la situació epidemi-
ològica i donar suport a les mesu-
res contemplades al pla. 

Més llits d'UCI a Granollers
L'Hospital de Granollers ha incre-
mentat fins a arribar als 92 pacients 
dimecres, dels quals 22 estan a les 
àrees de crítics. Ja la setmana pas-
sada el centre va activar la fase 3 del 
seu pla de contingència davant la 
Covid-19. Així, s'han habilitat 6 llits 
més d'UCI dels 20 que es disposa-
ven fins al moment; s'han destinat 
2 plantes i una unitat d'hospitalitza-
ció a pacients de Covid. 

El Govern ordena 

confinar els municipis 

el cap de setmana
El Govern va aprovar aplicar a par-
tir d'aquest dijous a la nit el confi-
nament perimetral de Catalunya i 
també un de municipal els caps de 
setmana. Amb aquestes noves res-
triccions, els baixvallesans no po-
dran sortir dels seus municipis des 
de les 6 h de la matinada d'aquest 
divendres i fins les 6 h de la mati-
nada del dilluns.

A banda d'aquesta mesura, la 
Generalitat també va confirmar el 
tancament de centres comercials, 
les activitats extraescolars (inclo-
ent l'esport) i les arts escèniques i 
musicals. Unes mesures que se su-

men a les aplicades ja fa 15 dies, en 
centres d'estètica i establiments 
de restauració, els quals hauran de 
mantenir la persiana abaixada. El 
Govern també demana seguir im-
pulsant el teletreball, així com re-
duir l'assistència presencial i op-
tar per l'ensenyament a distància 
a batxillerat i a la Formació Profes-
sional. "Hem d'actuar amb molta 
més contundència per superar 
la situació crítica que estem vi-
vint. És el moment de l'aturada 
social", va indicar el vicepresident 
amb funcions de president, Pere 
Aragonès. 

TAMBÉ ES TANQUEN CENTRES COMERCIALS I TEATRES
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La Fiscalia demana 2 anys de 
presó per una veïna i membre 
de la PAH de Mollet
MOLLET. La Fiscalia demana 2 anys 

de presó i 900 euros de multa per 

una veïna i membre de la Plata-

forma d'Afectats per l'Habitatge 

(PAH) de Mollet i 7 persones més, 

per un presumpte delicte d'inva-

sió de local públic i un altre lleu de 

danys. Els fets haurien tingut lloc el 

març del 2017, durant una acció de 

la PAH en una oficina del BBVA al 

barri de Sant Andreu de Barcelona 

durant la negociació amb l'entitat 

bancària de diversos casos d'afec-

tats. El judici està previst pel prò-

xim dia 9 de novembre a Barcelona.

"Vaig estar a l'acció vora d'una 

hora, el primer dia a la tarda. 

Només vaig agafar el micro per 

donar pas a una classe de samba 

que començava en aquell mo-

ment. Segurament va ser llavors 

quan em va identificar la poli-

cia", explica Ainhoa Lafuente, la 

molletana imputada en el cas. Se-

gons Lafuente, durant l'acció el 2 i 

HABITATGE  LA MOLLETANA ESTÀ ACUSADA, JUNTAMENT AMB 7 PERSONES MÉS, D'INVASIÓ DE LOCAL PÚBLIC I DE DANYS 

L'arranjament de l'estació, 
una demanda paretana que 
Picornell farà arribar al Senat
PARETS. El senador d'ERC Bernat 

Picornell està visitant aquestes 

setmanes els diversos municipis 

vallesans per on passa la línia R3 

de Rodalies per recollir les seves 

propostes de millora i fer-les arri-

bar al govern de l'Estat. Dimecres 

a la tarda va fer parada a Parets, on 

l'alcalde, Jordi Seguer, va explicar 

que volien que el senador "veiés 

la situació actual de l'estació de 

Parets, amb la manca de man-

teniment a l'aparcament i a la 

zona de l'enllumenat, i la manca 

d'accessibilitat". També va reite-

rar la necessitat de renovar l'esta-

ció actual.

Picornell va explicar que la gran 

INFRAESTRUCTURES  BERNAT PICORNELL VA RECOLLIR LES RECLAMACIONS DE PARETS SOBRE L'R3

intervenció que cal fer és el desdo-

blament: "En reiterades ocasions 

hem demanat que el projecte ar-

ribi a bon port, però de moment 

ho tenim aturat". El seu compro-

mís és el d'"insistir que moltes 

de les qüestions que s'han anat 

denunciant des de fa molts anys, 

encara no estan solucionades".

Pel que fa a les grans reivindica-

cions, com el desdoblament, no sap 

"si podrem acabar de ser la gota 

que fa vessar el got i que faci ini-

ciar les obres". Quant a les qüesti-

ons particulars de cada poble sí que 

és lleugerament més optimista.  

3 de març del 2017: "Només es va 

empaperar el banc amb cartells 

de la PAH i no es va fer malbé res. 

Era una acció festiva, com tantes 

altres que fem. Només intentà-

vem evitar que el banc continu-

és robant a les famílies".

Des de la PAH han emès un co-

municat on expliquen que "la ne-

gociació es va allargar dos dies 

durant els quals vam estar al 

local del BBVA del carrer Torres 

i Bages amb Joan Torras, vam 

repartir pamflets, vam posar 

música al carrer, ens vam reu-

nir amb responsables del BBVA 

i vam pressionar públicament al 

banc perquè donés una solució 

pah  

FA 3 ANYS  Alguns dels membres de la PAH, a l'acció de Barcelona

per als casos". La PAH conside-

ra el procés "desproporcionat i 

injust". La Plataforma indica que 

"massa vegades, fer accions on 

els pintem la cara públicament 

és l’única manera d’arribar a 

acords. Però també massa vega-

des patim la repressió dels cos-

sos policials, el poder judicial i 

l’estat quan lluitem per un dret 

bàsic" i denuncien que "aquest 

procés judicial i l’acusació són 

totalment desproporcionades i 

injustes".

A més a més afirmen que "du-

rant l’acció, el local va seguir 

obert, la gent entrava i sortia, els 

caixers van seguir funcionant 

i no es va produir cap dany ni a 

l’oficina ni a les treballadores" i 

que "quan ja havíem pactat que 

marxàvem, els mossos ens van 

identificar mentre recollíem".

També apunten que "en un pri-

mer moment el BBVA ens va de-

nunciar, però després d’una pri-

mera vista judicial van decidir 

retirar-se de l’acusació per falta 

de proves".

Per tot plegat asseguren: "Ara 

el procés judicial obert té enca-

ra menys sentit, ens trobem que 

la fiscalia el tira endavant per 

intentar posar-nos la por al cos, 

per intentar silenciar-nos".  

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

La Seguretat Social 
comença a abonar 
4.000 € a cada 
autònom societari al 
qual se li va denegar 
la tarifa plana

La Tresoreria General de la Segure-
tat Social (TGSS) ha iniciat l’expe-
dient de devolució de 4.000 euros 
a cada autònom societari al qual se 
li va denegar la tarifa plana prèvia 
reclamació.

Aquest canvi de criteri es produeix 
a conseqüència que el Tribunal 
Suprem hagi donat la raó als au-
tònoms que van denunciar que la 
Seguretat Social els impedia acce-
dir a la tarifa plana per a autònoms 
per la seva condició de societari. 
D’aquesta manera, el Tribunal Su-
prem va resoldre que no podia “im-
pedir-se l’aplicació dels beneficis 
en la cotització prevists en l’article 
31 de la Llei 20/2007, de l’Estatut 
del Treball Autònom, als treballa-
dors que ostenten la condició de 
socis de societats mercantils capi-
talistes”.

Per això, en existir ja doctrina ju-
risprudencial sobre l’aplicació del 
que es disposa en el precepte, la 
Tresoreria va assenyalar que pro-
cedia “modificar el criteri que ha 
vingut mantenint de manera que 
es permeti als treballadors autò-
noms socis de societats mercantils 
capitalistes, ja sigui de societats 
limitades o anònimes, accedir als 
beneficis en la cotització prevists 
en l’article 31 de la Llei 2/2007, de 
l’Estatut del Treballador Autònom”.

Entra en vigor a Mollet 
la nova Ordenança de 
Circulació i Vianants
MOLLET. Aquest dilluns va entrar 

en vigor la nova Ordenança muni-

cipal de Circulació i Vianants, que 

va ser aprovada pel ple de l'Ajun-

tament el 24 de febrer passat amb 

l’objectiu de fomentar la mobilitat 

sostenible i la seguretat de circu-

lació de persones i vehicles, a més 

de potenciar el transport públic i 

lluitar contra el canvi climàtic. 

MOBILITAT  L'INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA POT COMPORTAR SANCIONS QUE VAN DES DELS 100 EUROS ALS 500 EUROS

A partir d'ara, doncs, la Policia 

Municipal ja podrà aplicar sanci-

ons a aquells vehicles que superin 

els 30 km/h al nucli urbà de Mollet, 

una de les mesures estrella de les 

ordenances. La normativa regula, 

entre d’altres aspectes, l’ús dels 

patinets elèctrics (VMP) a l’espai 

públic, els quals no podran supe-

rar els 25 km/h i hauran de circu-

lar per la calçada si tenen capacitat 

de circular a 15 km/h o més. 

El regidor de Seguretat Ciuta-

dana i Mobilitat, Juanjo Baños ha 

explicat que “l’Ajuntament de ha 

posat al dia l’antiga Ordenança 

de Circulació i l’ha adaptada als 

nous temps, sobretot pel que 

fa als patinets elèctrics (VMP) i 

a posar les bases per crear una 

Zona de Baixes Emissions a la 

ciutat.” L’incompliment de l’Orde-

nança de Circulació pot compor-

tar sancions que van des dels 100 

€, les més lleus, fins els 500 €, les 

molt greus.  

Sant Fost congelarà les 
ordenances fiscals del 2021
SANT FOST. L'Ajuntament congela-

rà les ordenances fiscals pel 2021. 

"Hem optat per assumir la pu-

jada d'impostos que venen i fer 

una congelació total i no tocar 

ni l'IBI ni impostos de vehicles", 

explica l'alclade Carles Miquel qui 

recorda que "els impostos que 

recaptem són mínims i són amb 

els quals se suporten els serveis 

públics municipals que ja estan 

molt tensionats". Tot i la conge-

lació, des de Sant Fost en Comú Po-

dem demanen canvis: entre ells, fer 

un nou redactat de la bonificació de  

l'IBI per a famílies nombroses que 

bonifiqui per igual totes les famílies 

independentment del valor cadas-

tral. Una proposta que ha sorprès 

al govern: "Hem de ser coherents, 

sempre hem defensat que pa-

guin més els que més tenen". 

TRIBUTS SANT FOST EN COMÚ PODEM DEMANA CANVIS
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SUCCESSOS  LA PRESUMPTA AGRESSIÓ HAURIA ESTAT A UN EDIFICI DE L'AVINGUDA RIVOLI TERRITORI COMERÇ

Un carter de Mollet denuncia 
l'agressió d'un veí perquè "el va 
molestar per trucar al seu pis"

Un protocol 
controlarà l'accés
a les serralades 
Litoral i de Marina

Junts demana 
alternatives per 
als paradistes del 
mercat de dimarts

MOLLET. Un carter de Mollet ha 

presentat davant dels Mossos 

d'Esquadra una denúncia per la 

presumpta agressió d'un veí men-

tre feia la ronda habitual de repar-

timent de cartes i paqueteria. Els 

fets haurien ocorregut dimecres, 

quan el carter es trobava fent el 

repartiment al barri de Can Bor-

rell, en concret a un dels edificis 

de l'avinguda Rivoli. 

Segons els companys de la víc-

tima, el carter hauria trucat a l'in-

tèrfon del bloc de pisos perquè li 

obrissin la porta de la porteria. En 

pujar a una de les plantes, hauria 

sortit al replà el presumpte agres-

sor i hauria interceptat el carter a 

qui hauria ficat a dins de l'ascen-

sor on li hauria propinat cops de 

puny i de cap. Segons la víctima, 

l'home li deia que perquè ha-

via trucat al seu pis i que l'havia 

molestat mentre l'amenaçava de 

mort si el denunciava.

BAIX VALLÈS. La Diputació de Bar-

celona, juntament amb els muni-

cipis dins la Xarxa de Parcs Natu-

rals que gestiona, entre els quals 

el Parc de la Serralada Litoral i 

el de la Serralada de Marina, cre-

arà una comissió de seguiment 

per estandarditzar els protocols 

d’accessibilitat i restricció d’accés 

al conjunt d’espais naturals i per 

elaborar-ne plans de mobilitat, 

davant de situacions d’alta con-

centració de visitants.

Després de la gran afluència a 

espais naturals com el del Mont-

seny, la Diputació va implementar 

una sèrie de mesures per contro-

lar l'arribada de visitants i la mo-

bilitat. El cap de setmana passat, 

l'afluència es va reduir a la majo-

ria de parcs, excepte al Parc de la 

Serralada Litoral, que va comptar 

amb una gran afluència. Tampoc 

es va col·lapsar el Parc de la Ser-

ralada de Marina, on hi va haver 

alguna incidència puntual.  

MOLLET. El portaveu de Junts per 

Mollet, Joan Daví,  ha demanat al 

govern municipal de PSC i Podem 

que busqui alternatives per poder 

celebrar el mercat no sedentari dels 

dimarts a la ciutat. Les restriccions 

imposades per la Generalitat per la 

Covid van fer que l'Ajuntament de-

cidís tornar a suspendre el mercat 

perquè, segons l'executiu molletà, 

donades les característiques del 

mercat no es podien garantir les 

mesures d'aforament i seguretat 

que es demanaven. Daví proposava 

que es busquessin opcions i posava 

com a exemple l'ús d'algun camp de 

futbol municipal com a espais on es 

podria fer un fàcil control d'accés.

La petició la feia al ple en el 

debat sobre una moció del PSC, 

amb aportacions d'Ara Mollet per 

reclamar a la Generalitat i l'Estat 

que faci efectius a fons perdut els 

ajuts anunciats per als sectors de 

la restauració i del comerç muni-

cipals.  

La víctima va deixar de fer el 

repartiment i acompanyat de 

companys va anar a l'Hospital de 

Mollet on li van fer un informe 

amb les lesions que havia rebut. A 

continuació va anar a la comissa-

ria dels Mossos, on va interposar 

la denúncia.

El carter es troba de baixa labo-

ral i aquest divendres es preveu 

que els companys de la seu de Cor-

reos a Mollet facin a les 9 h del matí 

una aturada de cinc minuts per do-

nar suport a la víctima.  

arxiu

SEU DE CORREUS  La delegació a Mollet es troba a Francesc Cambó
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MONTORNÈS. L'entitat sense ànim 

de lucre Recursos Educatius per la 

Infància en Risc (REIR) continuarà 

oferint el servei de desenvolupa-

ment dels programes socioeduca-

tius: Fem els deures i logopèdia a 

Montornès, un servei que l'Ajunta-

ment ha adjudicat per dos anys amb 

un cost anual de gairebé 110.000 

euros. El programa Fem els deures 

dóna suport setmanalment a una 

vuitantena d’infants i joves de fa-

mílies en situació de vulnerabilitat 

i té com a objectiu ajudar en l’apre-

nentatge fora de l’horari lectiu. En-

guany el programa vol reforçar la 

comunicació i col·laboració amb les 

famílies, una acció que ja es va co-

mençar a fer l'any passat. "Un cop 
al mes els familiars dels infants 
mostren les seves habilitats amb 
l'activitat Sé, tinc i puc, un espai 
d'empoderament per a les famí-

lies", explica Maribel Pinza, cap de 

Serveis Socials, departament del 

qual depèn el programa que també 

es coordina amb el departament 

d'Educació. Els infants i joves que 

necessiten aquest servei són pro-

posats per les escoles i després de 

fer-ne una valoració s'hi incorpo-

ren. "Tenim llista d'espera", ex-

plica Pinza. Actualment, el projecte 

es desenvolupa a Montornès Nord 

a la Peixera i el Satèl·lit i, a Montor-

nès Centre a Pintor Mir i, a partir 

d'aquest any a l'Sputnik.

L'altre servei que oferirà REIR 

serà el de logopèdia, un servei que 

s'ofereix a les famílies que no te-

nen possibilitat de portar els seus 

fills a centres privats per fer un 

diagnòstic i tractament. "Fa uns 
anys el Departament d'Educa-
ció de la Generalitat va retallar 
la logopèdia a les escoles i ara 

EDUCACIÓ  EL CONSISTORI HA ADJUDICAT A L'ASSOCIACIÓ REIR EL PROGRAMA FEM ELS DEURES I EL SERVEI DE LOGOPÈDIA PER ALS PRÒXIMS DOS ANYS

L'Ajuntament de Montornès destina 
més de 200.000 euros a accions 
educatives per a infants en risc

El treball sobre cultius
a Gallecs s'endú el 
premi Vicenç Plantada

El Consell d'Infants 
de Parets treballarà 
l'activisme al municipi

MOLLET. Tres estudiants de l'escola 

Sant Gervasi han estat guardonats 

amb el 21è Premi Juvenil Vicenç 

Plantada que es donava a conèixer 

dimarts. El Manuel Martínez, el 

Marc Pérez i el Joan Viñallonga han 

estat premiats pel seu treball de re-

cerca e-Agricultura a vista d'ocell, 

un projecte fet a Gallecs que detecta 

les anomalies dels conreus amb un 

dron i que ja ha recollit diversos re-

coneixements acadèmics.

"Ha estat un treball que ens ha 
portat molta feina, però ens ha 
fet buscar-nos la vida i hem ob-
tingut molts contactes", deia Ma-

nuel Martínez, un dels integrants 

del grup. Martínez agraïa la tasca 

feta pel seu tutor, el professor Llu-

ís Jurado, qui apuntava: "Des del 
primer minut i fins a l'últim van 
treballar amb molta constància i 
seguiment, amb inquietuds més 
enllà del projecte. Els resultats 
indiquen tot l'esforç que van 
fer", subrallava el tutor.

El jurat del premi també ha tin-

gut una menció especial per als 

altres tres treballs finalistes d'en-

guany: un sobre la font modernista 

de Mollet, un altre sobre la història 

del barri de l'Estació del Nord i per 

últim, la recerca d'un familiar per-

dut a la Batalla de l'Ebre, per part 

d'una família molletana.

L'acte, que a causa de la Covid-19 

es va fer de forma telemàtica, comp-

tava amb la presència dels estudi-

ants dels quatre treballs finalistes 

i dels seus tutors i ha anat a càrrec 

del president del Jurat i regidor 

d’Educació i del Centre d'Estudis 

Molletans (CEM) de l’Ajuntament 

de Mollet, Raúl Broto qui felicitava 

tots els estudiants per la qualitat 

dels treballs presentats: "És un 
dels anys amb més nivell pel que 
fa als treballs", deia Broto.  a.m.

PARETS. Malgrat la crisi sanitària, 

l'aposta pels consells d'infants i jo-

ves de Parets continua endavant. 

Dimecres es constituïen ambdós 

òrgans per a aquest curs, amb 24 

nens i nenes de 5è i 6è al Consell 

d'Infants, i 21 adolescents de 3r i 

4t d'ESO al de Joves. L'encàrrec per 

a aquest any pel que fa al Consell 

d'Infants és treballar el projecte 

Soc de Parets, soc activista, amb què 

hauran de fer una recerca sobre les 

entitats o les activitats que existei-

xen al municipi relacionades amb 

l’activisme social en un d’aquests 

dos àmbits: la lluita contra el can-

vi climàtic o la solidaritat i la lluita 

contra la pobresa.

Pel que fa al Consell de Joves, re-

prendrà el treball iniciat el curs pas-

sat i organitzaran un debat entorn 

del tema que ells mateixos havien 

escollit: les diferències i desigual-

tats de gènere. Ho faran a través 

d'esquetxos teatrals o petits vídeos 

d'escenes que evidenciïn compor-

taments quotidians micromasclis-

tes, una activitat que es durà a ter-

me amb la col·laboració del grup de 

teatre de Cal Jardiner.  

La comissió del Pla Educatiu d'Entorn 

de Montornès ha donat llum verda a la 

planificació del curs 2020-2021, amb 

un pressupost previst per a les actua-

cions programades fins a l’estiu de l’any 

que ve se situa a l'entorn dels 210.000 

euros. El projecte donarà continuïtat 

a les accions del curs passat i incor-

porarà novetats com la contractació 

d’una consultora externa que realitza-

rà un projecte d’orientació acadèmica 

o l’elaboració d’un catàleg municipal 

d’activitats extraescolars.

L’Ajuntament desenvolupa el Pla Edu-

catiu d’Entorn des del curs 2016-17 a 

partir d’un conveni amb el Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat.

L’objectiu del projecte és donar una 

resposta integrada i comunitària a les 

necessitats educatives, coordinant i 

dinamitzant l’acció educativa en els 

diferents àmbits de la vida dels infants 

i joves. D’aquesta manera, es pretén 

treballar per la convivència i la cohesió 

social, així com afavorir l’èxit educatiu 

de l’alumnat en totes les dimensions: 

personal, acadèmica, social i laboral.

APROVAT EL PLA 
EDUCATIU D'ENTORN 
2020-2021

ajuntament de montornès

FEM ELS DEURES  Infants participants el curs passat en el programa

Mencions als finalistes amb 

treballs sobre l'Estació del 

Nord, la font modernista i la 

Batalla de l'Ebre

sílvia ferran / aj. parets

A DISTÀNCIA  La constitució dels consells es van fer de forma telemàtica

només s'atenen els casos més 
greus. Això fa que molts infants 
arosseguin problemes", explica 

Pinza. Per cobrir aquesta neces-

sitat, l'Ajuntament ofereix aquest 

servei, que enguany es du a terme 

a l'espai de l'AFA Marinada i a Pin-

tor Mir .  l.ortiz

MOLLET. El ple municipal va rebut-

jar una moció presentada per Cs 

que demanava sol·licitar al depar-

tament d’Educació de la Generalitat 

que s’estableixi l’opció de jornada 

contínua als centres educatius. La 

proposta aposta per l’aplicació d’un 

horari lectiu de 9 a 14h i, a continu-

ació, menjador de 14 a 16.30h. El 

regidor portaveu de Cs, Iván Garri-

do, considerava que és una mesura 

"que permet una millor concilia-
ció per a les famílies que ho de-
sitgin i menys anades i vingudes 
als centres". La moció va comptar 

amb els vots en contra d'Ara Mollet 

i Mollet en Comú i les abstencions 

de PSC, Podem i Junts. Entre els 

arguments contraris a la jornada 

continuada es va parlar de la poca 

conveniència de compactar tantes 

hores lectives seguides en infantil i 

primària i de retardar l'hora de di-

nar. També alguns grups considera-

ven que pot accentuar les diferènci-

es i la segregació entre alumnes i 

que podria provocar la desaparició 

dels serveis de menjador per la 

manca de demanda. 

El ple rebutja la 
jornada contínua 
a les escoles que 
proposava Cs
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Com fer llanternes de carabassa 
per decorar per Halloween

L'oli és un producte que en la dieta me-

diterrània utilitzem gairebé a diari, per 

la qual cosa no està de més conèixer 

alguns trucs que ens permetin estalviar 

oli a l'hora de cuinar.

Primerament, no el reutilitzis més de 

tres vegades. També és important que 

quan s'acabi d'usar, filtra-ho i guar-

dar-ho en un setrill net que es conservi 

en un lloc fresc i sec.

També cal mesurar la quantitat justa 

d’oli que necessitaràs segons la quanti-

tat de persones que menjaran. Tampoc 

té sentit utilizar una paella de més dià-

Trucs per a estalviar oli metre del que necessites (el tamany ha 

de coincidir amb el del foc). Això supo-

sa un malbaratament d'oli i d'energia.

Per últim, utilitza paraments que con-

tribueixin a estalviar. Algunes paelles, 

com les de wok o de ceràmica, necessi-

ten menys oli, retenen millor la calor i la 

distribueix de manera uniforme a més 

de requerir menys temps de cocció pels 

aliments. amic - milahorro.com

Avui t'explicarem com pots fabricar 

unes boniques llanternes de carabas-

sa per a il·luminar la teva llar en la nit 

més tenebrosa de l'any. Segons mar-

ca la tradició, les carabasses han de 

transformar-se en fanals o llanternes 

que il·luminin als difunts en la nit de 

Halloween. Són els típics Jack-o'-lan-

tern, com es coneixen a Irlanda. El 

projecte no pot ser més senzill.

Busca carabasses, de diferents gran-

dàries i colors, ja que una varietat de 

carabasses, et permetrà fer una boni-

ca composició per decorar una fines-

tra o qualsevol racó de casa teva.

El primer pas, i el que més feina com-

porta, és tallar la part inferior de la 

carabassa per a fer-li una base plana 

sobre la qual assentar-la i netejar-la 

per dins.

Ara és el moment de fer els orificis a la 

carabassa pels quals sortiran els raigs 

de llum des de l'interior amb un tre-

pant, tot subjectant-la molt fort.

Després neteja els forats amb ajuda 

d’uns netejapipes, eliminant així qual-

sevol resta que pugui quedar.

Finalment, introdueix en el seu inte-

rior unes quantes espelmes de llum 

LED que funcionin amb piles, ja que 

són més segures que les espelmes de 

veritat. amic - Decoracion2.com
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Dissabte, 31 d’octubre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 1 de novembre de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 2 de novembre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Laia Laffaure

Dimarts, 3 de novembre 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, 4 de novembre 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 20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

Dijous, 5 de novembre de 2020

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

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 18h: Casal d’Estiu (r)

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Visions, amb Alba Castilla

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET

21/10 Antonio Tejada González 89 anys

22/10 Adela Martínez Sánchez 97 anys

23/10 Jesus Barrachina García 96 anys

24/10 Alfredo Retamero Castro 52 anys

25/10 Sergio Lacambra Agullo 38 anys

SANT FOST

26/10 Margarita Flores Batista 85 anys

MONTMELÓ

22/10 Martha Isabel Daza López 60 anys

LA LLAGOSTA

21/09 Manuela Herrezuelo Suárez 94 anys

SANTA PERPÈTUA

20/10 Eutimia Herrero Álvarez 63 anys

20/10 Pere Miquel Miralles 75 anys

21/10 J. Manuel Heredia Guzman 60 anys

27/10 Mireia Rodríguez López 20 anys

             

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

MOLLET. Disset anys després de 
l'assassinat d'Ángel de Mingo Pla-
nas, el guàrdia jurat del supermer-
cat Esclat de Mollet que va morir 
en un atracament a l'establiment, 
i que va commocionar el barri de 
Can Borrell, l'Audiència de Barce-
lona obrirà la setmana vinent el 
judici contra el presumpte autor 
dels fets, I.G.F., que va ser detin-
gut el 2015. La Fiscalia demana un 
total de 28 anys pels delictes d'as-
sassinat i robatori amb violència.

Segons el relat dels fets de la 
Fiscalia, el 18 d’octubre del 2003, 
l'acusat, acompanyat de dos homes 
que no han pogut ser identificats, 
va robar un vehicle i es va dirigir al 
supermercat Esclat situat entre els 
carrers Ferrer i Guàrdia, Gallecs i 
Nicaragua del barri de Can Borrell. 
Allà, cap a les 20.45 h, l'acusat i un 
dels acompanyants van baixar del 
cotxe i van entrar a l'establiment 
i, davant nombrosos clients, van 
dirigir-se amb ganivets de grans 
dimensions i fent crits violents cap 
a les caixes registradores, on van 
exigir a les caixeres els diners de la 
recaptació, 1.028 euros.

L’aldarull va alertar el vigilant, 
de l'empresa VSS, que va mirar de 
dissuadir els atracadors sense fer 
cap acció, només de forma verbal. 
Va ser aleshores quan un dels dos 
individus va atacar el vigilant, que 
anava desarmat, i li va ocasionar 
diverses ferides d’arma blanca al 
tòrax. Segons la Fiscalia, l'acusat va 
sortir del supermercat amb l'altre 
atracador però "mogut per l'ànim 
d'acabar definitivament amb la 
vida del vigilant", diu el ministeri 
fiscal, l'acusat va tornar enrere i va 
assestar diverses ganivetades més 
a la víctima. Malgrat els intents de 

TRIBUNALS  DISSET ANYS DESPRÉS DE L'ATRACAMENT I LA MORT D'ÁNGEL DE MINGO, L'AUDIÈNCIA DE BARCELONA JUTJARÀ EL CAS

Comença el judici per l'assassinat del 
guàrdia jurat de l'Esclat de Can Borrell

reanimació de diversos clients i del 
personal sanitari que va arribar poc 
després, la gravetat de les ferides 
li van provocar la mort. Els atraca-
dors van fugir per l'autopista AP-7 
direcció Barcelona i van deixar el 
cotxe abandonat en un descampat a 
Santa Perpètua de Mogoda.

Els agents encarregats de fer la 
inspecció ocular del vehicle van 
localitzar-hi roba a través de la 
qual van obtenir el perfil genètic 
d’un dels assaltants, aleshores 
sense identificar. L’operatiu poli-
cial que es va posar en marxa ales-
hores per detenir l'autor del crim 
no va donar fruits i el cas sense 
resoldre va commocionar el barri.

Detingut 12 anys després
Dotze anys després del succés, el 
2015, la Unitat Central d’Homi-
cidis i Delictes Sexuals del cos de 
Mossos d’Esquadra –unitat encar-
regada d’investigar els homicidis 
comesos a Catalunya que passat un 

temps continuen sense resoldre’s– 
va detenir el presumpte autor de 
l'homicidi, un home que aleshores 
tenia 35 anys, de nacionalitat es-
panyola i veí del Prat de Llobregat. 

Després de declarar en seu judici-
al, el jutjat d'instrucció del Prat de 
Llobregat va decretar el seu ingrés 
a presó. Deu mesos després, però, 
el mateix jutjat decretava la posada 
en llibertat de l'acusat.

La Fiscalia demana quatre anys 
de presó pel delicte de robatori 
amb violència i intimidació i 24 
anys de presó pel d'assassinat 
amb traïdoria i acarnissament. 
També es demana una indemnit-
zació de 132.000 euros per a la 

dona de la víctima i 1.028 euros 
–la recaptació robada– que recla-
men els propietaris de l'Esclat.

Està previst que el judici amb 
jurat comenci dilluns.  

Demanen 12 anys de 

presó pel presumpte

abús sexual d'un 

monitor a una menor

MOLLET. L'Audiència de Barcelona 
preveu celebrar el pròxim 4 de no-
vembre el judici contra A.S.F. per un 
presumpte delicte d'abús sexual a 
una menor quan ell era el seu mo-
nitor. El cas, que ha estat instruït pel 
jutjat de Mollet, es remunta al març 
del 2014, quan segons el relat de la 
Fiscalia, el processat, de 26 anys, 
exercia com a monitor en uns cam-
paments organitzat amb menors. 
En un moment indeterminat de la 
nit, l'acusat hauria entrat a una de 
les tendes de campanya del campa-
ment i hauria agredit sexualment 
una nena de 6 anys. Els fets segons 
Fiscalia són constitutius d'un delic-
te d'abús sexual a menor de 16 anys 
amb accés carnal i abús de superio-ritat, pel qual, el ministeri �iscal de-
mana 12 anys de presó i la inhabi-
litació per a l'exercici de qualsevol 
professió que comporti contacte re-
gular i directe amb menors per un 
temps superior a 6 anys al temps de 
la pena de presó imposada. També 
es demana una indemnització de 
6.000 euros pels danys morals cau-
sats. Posteriorment a la data dels 
fets, l'acusat va ser condemnat per 
l'Audiència de Barcelona el 2018 
per un delicte d'abús sexual comès 
a menor de 16 anys el 2015.   

arxiu

EL SUPERMERCAT Els fets van ocórrer a l'establiment comercial del barri de Can Borrell el 2003

La Fiscalia demana 28 anys 
de presó per assassinat amb

traïdoria i acarnissament i 
per robatori amb violència
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Una veïna culpa el CAP de la 

Llagosta de la mort de la seva 

mare per manca d'atenció
LA LLAGOSTA. Una veïna de la Lla-
gosta ha denunciat que la seva 
mare va morir aquest dilluns a 
casa seva a causa de no haver re-
but assistència sanitària. Segons 
Candela Martínez, filla de la vícti-
ma: "Els fets van passar aquest 

dilluns al matí, quan el meu ger-

mà va trucar al CAP de la Llagos-

ta per demanar un metge, ja que 

la meva mare havia passat mala 

nit i li costava respirar a causa 

de la mucositat. A l'ambulatori 

li van contestar que passaven 

nota per anar-la a visitar. Però 

durant el matí el metge no va 

passar".
A dos quarts i cinc de dues de 

migdia, Martínez va rebre una 
trucada de la cuidadora de la seva 
mare alertant-la que la seva mare 
havia empitjorat. "En dir-me això 

vaig trucar al CAP, però no me'l 

va agafar ningú i vaig decidir 

anar directament a l'ambula-

tori, ja que visc a dos carrers. 

Hi havia cua al carrer i em vaig 

colar per entrar i una infermera 

em va dir que m'havia d'esperar, 

però li vaig insistir que havia 

d'entrar que ma mare s'estava 

ofegant i necessitava un metge 

urgent". Martínez explica que va 
començar a cridar: "auxili, ne-

cessito un metge, que ma mare 

s'ofega" i "tres administratives 

van començar a consultar a l'or-

dinador. Jo seguia cridant, però 

ningú em feia cas".

Segons Martínez, després de 
més de 5 minuts a dins l'ambula-
tori, va rebre la trucada de la seva 
filla dient-li que l'àvia havia deixat 
de respirar i "vaig tornar a cridar 
dient-los que ma mare no respi-
rava. Vaig començar a dir-los de 
tot. No va sortir ningú i vaig mar-
xar corrents", assevera Martínez. 
Quan va arribar a casa, passades 
les 14 h, es va trobar a la seva fi-
lla parlant amb un metge del 112 
que li anava indicant com havia de 
fer-li la maniobra cardiorespiratò-
ria a la seva mare. Uns 10 minuts 
després el 112 i també el metge 
del CAP haurien arribat. El sanitari 
del 112 hauria seguit fent-li la ma-
niobra respiratòria, però ja no va 
poder fer res.

Candela Martínez està prepa-
rant la denúncia per presentar-la 
davant dels Mossos d'Esquadra 
contra la presumpta negligència 
mèdica de l'administrativa i el 
doctor que no haurien volgut aten-
dre a la seva mare. "Renuncio als 

diners que em puguin donar. 

Només vull que es faci justícia 

perquè no torni a passar. Ni ma 

mare, ni ningú es mereix morir 

sense assistència mèdica".

Suport de l'alcalde
Davant d'aquesta situació, l'alcal-
de de la Llagosta, Óscar Sierra, va 
enviar una carta a la consellera de 
Salut de la Generalitat reclamant, 
de nou, més recursos per al Cen-

SANITAT  DES DE LA DIRECCIÓ DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA AFIRMEN QUE "TOTS ELS PROFESSIONALS VAN ACTUAR DEGUDAMENT"

Un incendi crema 
el quadre elèctric 
d'una perfumeria 
al centre de Mollet

MOLLET. Els Bombers van haver 
d'actuar aquest dilluns a la tarda 
en l'extinció d'un incendi que es 
va produir a la perfumeria Gotta, 
situada al local 5 de la plaça Major 
de Mollet. Els bombers van rebre 
l'avís a les 19.13 h i van activar tres 
dotacions, dues de Mollet i una de 
Granollers. L'incendi es va origi-
nar al quadre elèctric del local i va 
cremar unes llums i també un apa-
rell d'aire condicionat. A banda, 
les flames van afectar el fals sostre 
on es van localitzar diversos focus 
cremant. El fum també va afectar 
a una botiga de roba del costat 
de la perfumeria. A les 19.35h els 
bombers donaven per extingit 
l'incendi i procedien a les tasques 
de ventilació del local afectat, així 
com a la revisió de les botigues del 
costat. No hi va haver ferits. 

Finalitza la pavimentació 
del cementiri de Parets
PARETS. Coincidint amb la prepa-
ració de l'espai per a la Diada de 
Tots Sants, aquests diumenge 1 
de novembre, l'Ajuntament de Pa-
rets va efectuar durant la setmana 
passada algunes obres de millora 
al Cementiri Municipal. Concreta-
ment, aquests treballs van consis-
tir en substituir  els dos parterres 
de sauló de l’entrada antiga del 
Cementiri Municipal per un pavi-
ment de llambordí de formigó. 

Paral·lelament, el consistori tam-
bé  va aprofitar durant aquestes 
tasques per renovar les canonades 
de desguàs. 

Per altra banda, amb aquesta ac-
tuació s’ha millorat la neteja i man-
teniment de la zona. A més, s’ha fet 
una adequació del paviment de 
tres trams de l’escala i del períme-
tre de dues jardineres de la zona 
dels columbaris. La intervenció ha 
tingut un cost de 36.000 euros. 

EQUIPAMENTS  TAMBÉ ES VAN FER TASQUES DE NETEJA

ENLLESTIT S'ha substituït el paviment de sauló per un de llambordí de formigó

aj. parets

La Plataforma de la Sanitat Pública del Baix Vallès - Marea Blanca va organitzar 

el passat 26 d'octubre una encartellada per tots els Centres d'Atenció Primària 

baixvallesans per reclamar més recursos per aquests centres sanitaris amb l'ob-

jectiu de reforçar l'atenció primària del territori. Foto: plataforma sanitat pública

Encartellada als CAP del Baix Vallès

tre d’Atenció Primària (CAP). En 
la carta Sierra afegeix que "no es 

poden permetre situacions com 

la que es va donar el dilluns 19 

d’octubre, quan una veïna del 

municipi va morir a casa seva 

sense rebre cap mena d’atenció 

sanitària, havent-la sol·licitat 

al seu CAP". L’alcalde reclama a 
la consellera una investigació re-
ferent a aquesta situació i també 
li demana fer una reflexió per ser 
conscients de les conseqüències 
de no tenir una atenció sanitària 
totalment operativa.

Resposta de l'Atenció Primària
Per la seva bana, la direcció de 
l’Atenció Primària de la Metropo-
litana Nord informa que ha analit-
zat detalladament els fets ocorre-
guts i que ha pogut confirmar que 
"tots els professionals implicats 

van actuar degudament, segons 

s’estableix als protocols que 

marquen les actuacions a rea-

litzar".
En declaracions a aquest diari, la 

direcció de l'Atenció Primària de 
la Metropolitana Nord subratlla: 
"Malgrat el trist esdeveniment, 

que des del CAP i la direcció 

d’atenció primària es lamenta 

profundament, el convenci-

ment que es va actuar correcta-

ment és total". Segons aquestes 
mateixes fonts: "Vivim un mo-

ment complex, determinat per 

la situació provocada per la Co-

vid-19, però en cap cas la mort 

de la pacient es deu a falta de 

recursos ni al col·lapse del CAP".
Asseguren que tant des de la 

direcció de l’Atenció Primària Me-
tropolitana Nord, com la del Ser-
vei d’Atenció Primària del Vallès 
Oriental, com per part de tots els 
professionals que en formen part, 
"s’està fent un gran esforç per 

poder atendre les necessitats de 

la població en aquesta situació". 

I assenyalen que "es continua-

rà treballant per garantir que 

la ciutadania rep l’atenció que 

mereix".
En relació amb la mort de la ve-

ïna de la Llagosta conclouen: "La 

direcció de l’Atenció Primària 

Metropolitana Nord vol reite-

rar tant el missatge de condol 

als familiars i amics afectats per 

la mort de la pacient, com el re-

colzament a tots els companys 

del CAP La Llagosta en aquests 

moments, que també estan sent 

difícils per a ells".  

SUCCESSOS

Un detingut per ferir 

amb arma blanca 

dues persones a 

Martorelles

MARTORELLES. Els Mossos d'Es-
quadra de la comissaria de Mollet 
va detenir el passat diumenge a un 
home de 33 anys com a presumpte 
autor dels delictes de lesions, mal-
tractament en l'àmbit de la llar i 
amenaces. 

Segons els Mossos, els fets van 
tenir lloc a Martorelles divendres 
passat, pels volts de les set de la 
tarda, quan l'home hauria iniciat 
una baralla al carrer amb la seva 
exparella i el company actual 
d'aquesta per la custòdia d'un gos 
i els hauria ferit amb una arma 
blanca.

Després del succés, les dues 
persones ferides van acudir a la 
policia local de Martorelles per 
denunciar els fets. A partir d'aquí, 
els Mossos d'Esquadra van inici-
ar una investigació per localitzar 
al presumpte autor de l'agressió 
amb arma blanca.

L'home, que va ser detingut dos 
dies després del succés, va passar 
a disposició judicial i va quedar en 
llibertat amb càrrecs. 
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MOLLET. La contenció fiscal en els 

tributs municipals ha estat la pre-

misa de les ordenances fiscals per a 

l'any 2021, que van ser aprovades 

en el ple de dilluns.  A la pràctica, 

es modifiquen 8 dels 31 impostos, 

taxes i preus públics que gestiona 

l'Ajuntament i que, només en im-

postos, han de suposar un ingrés 

d'aproximadament uns 20 milions 

d'euros a les arques municipals. 

Es congelen la majoria de les 

ordenances, excepte increments 

entre el 2% i el 3% d'alguns 

d'aquests tributs, com alguns 

serveis funeraris i serveis de Ca 

n'Arimon. També s'actualitza 

l'Impost de Béns Immobles (IBI) 

–una modificació que segons el 

govern municipal, suposarà un 

increment de 0,60 cèntims al mes 

en un rebut mitjà– i l'Impost d'Ac-

tivitats Econòmiques (IAE), que 

paguen les empreses que factu-

ren més d'un milió d'euros. Tam-

bé s'apuja l'impost de la propietat 

del sòl industrial, que, segons el 

govern, se situa en valors similars 

als de municipis del voltant "tot 
i mantenir-se en molts casos 
molt per sota". El tipus impositiu 

que paguen les grans superfícies 

comercials també s'actualitza i 

serà més alt que el que paga el co-

merç petit i mitjà.

Ordenances "fiscalment justes"
La primera Tinenta d’Alcaldia i 

regidora d’Economia, Mireia Di-

onisio, indicava que “es tracta 

d’unes ordenances fiscalment 
justes, tenint en compte la situ-
ació actual. Són responsables i 
realistes", apuntava Dionisio. 

La regidora explicava que les 

ordenances s'han treballat seguint 

tres objectius: la protecció dels 

més vulnerables, amb l'ampliació 

de bonificacions; garantir el man-

teniment i la qualitat dels serveis 

públics municipals, i la lluita con-

tra el canvi climàtic, amb més aju-

des i bonificacions a les energies 

renovables. Les ordenances també 

contemplen la pròrroga de les me-

sures Covid-19 a efectes de sol·li-

citar bonificacions dels rebuts de 

l’aigua i de residus.

Votacions al ple
Les ordenances, que han incor-

porat aportacions d’alguns grups 

municipals, van comptar amb el 

suport del govern municipal de 

PSC i Podem i de Junts per Mollet, 

l’abstenció d’Ara Mollet ERC MES 

i Ciutadans, i els vots en contra de 

Mollet amb Comú.

El portaveu d'Ara Mollet ERC 

MES, Oriol López, manifestava 

la necessitat d'incrementar els 

ingressos de l'Ajuntament i, tot i 

valorar les actualitzacions de l'IBI 

i l'IAE, el republicà considerava 

que "no és suficient. Suposa una 
recaptació de 180.000 euros 
més quan estem parlant d'un 
saldo negatiu de 900.000 euros 
per les mesures Covid", deia. 

López recordava que l'IBI s'està 

IMPOSTOS  EL PLE TIRA ENDAVANT LA PROPOSTA DEL GOVERN DE PSC I PODEM, AMB EL SUPORT DE JUNTS, L'ABSTENCIÓ D'ARA MOLLET I CS I EL 'NO' DELS COMUNS 

Mollet aprova unes ordenances 
fiscals de contenció per al 2021
S'actualitza l'IBI amb una pujada d'uns 0,60 euros mensuals i es congela la taxa de residus

"Presentem unes 
ordenances responsables 
i reals i amb una pressió 
fiscal adequada "

"No compartim la pujada 
de l'IBI ni de l'IAE perquè 
són els impostos que més 
afecten a veïns i empreses"

"Necessitem més ingressos 
per fer política d'esquerres 
i congelar impostos és 
una arma perversa"

"Són unes ordenances 
fiscals progressistes i el 
més sostenibles possible 
en situació de crisi"

"No s'aplica la tarifació 
social, la política de  
bonificacions té més a 
veure amb la caritat"

"Fa temps que demanem 
contenció i malgrat alguna 
pujada, per responsabilitat, 
hi donem suport"

MIREIA DIONISIO

IVÁN GARRIDO

ORIOL LÓPEZ

XAVIER BUZÓN

FRANCISCO SANCHO

JOAN DAVÍ

calculant amb dades de 1996 i re-

clamava que el govern demanés la 

revisió cadastral municipal.

Per la seva part, el portaveu de 

Cs, Iván Garrido, valorava que les 

ordenances hagin mantingut les bo-

nificacions ja aprovades per la Co-

vid però defensava que el seu grup 

no podia donar suport a la proposta 

perquè "no compartim l'incre-
ment del 2% ni de l'IBI ni de l'IAE 
perquè són els impostos que més 
afecten els veïns i les empreses". 

El portaveu de Podem, Xavier 

Buzón, defensava que són unes 

ordenances "progressistes i el 
més sostenibles possible en si-
tuació de crisi". 

Per acabar, el regidor de Junts 

per Mollet, Joan Daví, defensava el 

seu vot a favor de la proposta del 

govern: "Fa temps que dema-
nem contenció fiscal i malgrat 
que sabem que alguna pujada 
és necessària hi donem suport", 

apuntava Daví, qui destacava les 

bonificacions al comerç i la petita 

indústria i als comerços tancats, 

"tot i no ser xifres molt altes", 

concloïa.  l.ortiz

La taxa de residus 
enfronta els comuns 
amb el govern local
MOLLET. La discussió tibant entre 

els comuns i el govern municipal 

per la taxa de residus va centrar 

bona part del debat sobre ordenan-

ces. Enguany, la proposta del go-

vern és la congelació de la taxa tot 

i que, segons les dades municipals, 

el cost de la gestió dels residus aug-

mentarà un 6% pels increments del 

Consorci de Residus del Vallès Ori-

ental i de l'Agència de Residus de 

Catalunya. A més, les bonificacions 

de tarifa superreduïda s'amplien i 

arribaran al doble de famílies que 

l'any passat (unes 900), unes mesu-

res que la regidora Mireia Dionisio 

quantificava en uns 300.000 euros.

Precisament la taxa de residus 

va motivar el vot negatiu de Mollet 

en Comú a les ordenances, un vot 

que va ser acordat en l'assemblea 

del partit. El portaveu de la forma-

ció, Francisco Sancho, recordava 

que l'any passat el govern muni-

cipal va aplicar "un increment 
no comunicat correctament 
d’un 13,4% a la taxa municipal 
de recollida de residus i una 
pujada global als conceptes de 
residus del 20,68%", una puja-

da que el govern del PSC i Podem 

va atribuir a l'increment del preu 

del Consorci de Residus del Vallès 

Oriental. La proposta dels comuns 

era una rebaixa de prop del 3% en 

l’actual taxa de residus "perquè 
els usuaris notin una voluntat 
real d’ajustament de la taxa que 
així pujaria globalment menys 
d’un 9% anual i no un 10,34 
com ho fa ara", deia Sancho. A 

més, el portaveu dels comuns cri-

ticava el que el sistema de bonifi-

cacions. "Un 5% dels usuaris tin-
dran bonificacions de més del 
90%, i el 95% restant d’usuaris 
continuaran pagant el 100% de 
la taxa. És una millora però això 
no és tarifació social. La política 
de bonificacions té més a veure 
amb la caritat", deia Sancho.

La socialista Mireia Dionisio es 

mostrava molt dura amb l'argu-

mentari dels comuns, a qui acusa-

va d'"irresponsables" per "fer un 
discurs que no és ni d'esquerres 
ni mediambientalista. És una 
incoherència", etzibava Dionisio, 

qui recordava que la gestió de resi-

dus és "un servei car i que cada 
vegada ho serà més". En aquest 

sentit, Sancho responia amb un re-

tret al govern: "Si la taxa s'ha de 
pujar es puja però la diferència 
és que ara ho han explicat i l'any 
passat no", i afegia: "Si aquest 
any es pot congelar la taxa per-
què no ho van fer l'any passat". 

Sobre l'encariment de costos de 

la gestió d'escombraries, Ara Mo-

llet ERC MES demanava al govern 

com pensava pujar el nivell de re-

ciclatge de l'actual 39% al 60% que 

demana el Consorci de Residus. La 

regidora reconeixia que s'haurà 

d'implantar un nou model en què 

"els que menys reciclin paguin 
més" i avançava que en el nou con-

tracte de gestió previst per al 2021 

"s'haurà d'analitzar quina és la 
millor manera".  l.o.

arxiu

MÉS BONIFICACIONS  Es pretén promoure les energies renovables
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Els comerços i serveis de proximitat 

ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

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

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

COBERTURES

Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-

manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 

Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 

de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES

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

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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>> ELS DIARIS SOMMOLLET, SOMPARETS, SOMMONTORNÈS I LA XARXA DE DIARIS SOM* AL VALLÈS ORIENTAL IMPULSEN UNA CAMPANYA DE SUPORT AL SECTOR LOCAL DE LA RESTAURACIÓ

BAR MÁLAGA
Carrer Santa Teresa, 13
93 639 88 62 (telèfon i whatsapp)
Cuina casolana d'estil mediterrani. 
Esmorzars, menú diari i sopars de 

dilluns a dissabte, tot per emportar.

Facebook: barmalagaa

Instagram: bar_malaga

Horari de dilluns a dijous 8 a 16 h i 
de 19  a 22.30 h. Divendres i dissab-
te de 8.30 a 16 h i de 19 h a 23.20 h.

BAR RESTAURANT RAMIRO
Plaça Pere IV · 600 217 715
Tapes i entrepans freds i calents, 
plats combinats i torrades al gust. 
Servei a domicili i recollida a l'esta-
bliment, de 19 a 22 h.

Instagram: bar_restaurant_ramiro

DONDE EL PEPE CERVECERÍA
Passeig Joan Miró, 8
615 992 074 · 93 574 48 60 
linktr.ee/dondeelpepe (carta)
Entrepans, torrades, aperitius. Espe-
cialitat entrepà de pernil.
Recollida a l'establiment de 18 a 23 h

Facebook: cerveceria.dondeelpepe
Instagram:dondeelpepe_cerveceria/
Horari de 18 a 23 h.

DOLÇ ESTIL
Carrer Brutau, 10 · 93 560 50 52
Productes de pastisseria.
Servei a domicili i recollida a l'esta-

bliment, de dimarts a dimumege, de 

8.30 a 13.30 h.

EL MESÓN
Avinguda Onze de Setembre, 45
93 855 28 15
Entrepans, tapes, amanides, ham-
burgueses, plats combinats.
Recollida a l'establiment, de diu-

menge a dijous, de 9 a 19.30 h, i di-

vendres i dissabtes, de 9 a 22.45 h

EL TASTET DE LA RAMBLA 
Avinguda Onze de Setembre, 84-86
674 163 445 
Cafeteria, pastes, dolços, esmorzar, 
pastissos, postres. Saludable. Ser-

vei a domicili i recollida de 8 a 13 h.

Facebook: lectura.barcelona
Instagram: eltastetdelarambla

FLECA LA FLORIDA PA & CAFÉ
Carrer de la Florida, 22.  
93 143 13 91 
www.flecalaflorida.com
Pa, pastes, entrepans, cafè per em-
portar, pastissos.
Servei a domicili i recollida a l'esta-

bliment, de dilluns a divendres, de 7 

a 13.30 h i de 16 a 20 h, i dissabtes i 

diumenges, de 8 a 13.30 h.

Facebook: fleca.laflorida.5
Instagram: flecalaflorida

FRANKFURT GIO
Carrer de l'Estació, 10
620 17 44 10 · 93 560 02 58 
frankfurtgio@gmail.com 
Menjar ràpid, frankfurts, hambur-

gueses, entrepans i tapes.

Recollida a l'establiment, de 9.15 a 
14.15 h i de 18 a 22 h.

LA BOTIGA
Plaça de la Concòrdia, 4
615 303 425
Pastissos, cookies, smoothies, ba-
tuts, entrepans, pastes. Servei a do-

micili i recollida, de dilluns a dissab-

te, de 9 a 13 h i de 17 a 20 h.

Facebook: labotigallagosta
Instagram: labotiga_bcn

LA TAPA & LA BRASA
Plaça de la Concòrdia, 7  
630 448 949
Menús, carta, paelles, tapes, entre-
pans, cafè... Servei a domicili i reco-

llida a l'establiment, de 9 a 16.30 i de 

20 a 22.30 h.

Facebook: tapa.lallagosta

LOS CANDILES BAR RESTAURANT
Carrer de l'Estació, 11 · 93 560 60 53
www.restauranteloscandiles.es
Menú diari, tapes, plats combinats i 
entrepans. Servei a domicili (coman-

da mínima 15 €) i recollida a l'establi-

ment, d'11 a 15.30 h i de 19 a 23 h, de 

dilluns a dissabte.

Facebook: los candiles
Instagram: bar.loscandiles

MENPHIS RESTAURANT
Plaça de la Concòrdia, 7, local 
93 574 27 48 · 692 367 667 
Frankfurts, hamburgueses, entre-
pans, tapes. Servei a domicili i reco-

llida a l'establiment, de 9 a 23 h.

Instagram: restaurante_memphis

QASIM DONER KEBAB
Carrer Progrés, 6 · 93 112 30 07
Pizzes, doner kebab, arròs amb carn, 
salchipapa. Servei a domicili i reco-

llida a l'establiment, d'11 a 23 h.

RESTAURANT DE L'ASOCIACIÓN 
ROCIERA ANDALUZA 
Carer Girona, 6 
626 307 439 · 93 574 33 65
Carta, plats combinats, paelles per 
encàrrec. Recollida a l'establiment, 

divendres i dissabtes de 19 a 24 h.

Facebook: Asociación-Rociera-An-
daluza-la-llagosta 
Instagram: a.rociera_andaluza_la_
llagosta

RESTAURANTE JJJJ
Passeig Joan Miró, 11
637 14 38 25
Menús, carta, plats combinats, en-
trepans, pasta, torrades, hambur-
gueses. Servei a domicili i recollida 

de 13 a 16.30 h i de 20 a 23 h.

SAK RESTAURANT
Carrer Anselm Clavé, 11
93 560 44 90  · 699 44 00 00
www.sakrestaurant.com
Cuina mediterrània, tapes, hambur-
gueses, torrades, paelles. Fideuà de 
marisc, arròs negre amb sípia, arròs 
caldós de llamàntol. Menú diari. Ser-

vei a domicili i recollida a l'establi-

ment, de dilluns a dissabte, de 12 a 16 

h, i divendres i dissabtes, de 20 a 23 h.

Facebook: sakrestaurant
Instagram: sakrestaurant

SØSTER CAFÉ PILATES
Plaça de la Concòrdia, 5, local 3-6 
(accés per carrer de l'Estació). 
634 815 040
www.sostercafepilates.com 
Cafè, infusions, begudes, suscs, 
pastisssos vegans, pastissos i gale-
tes. Esmorzars i berenars. Recollida 

de 7.30 a 13.30 h i de 15 a 20 h.

Facebook: Søster-café-pilates
Instagram: sostercafepilates

BAR RESTAURANT CAN RAIGUER
Carrer Can Fenosa, nau 21
93 579 49 66 · 602 243 973
www.canraiguer.com

LA LLAGOSTA
Aquell cafè i entrepanet de bon matí que ens carrega 

les bateries pel que resta de dia. Aquell menú diari que 

ens fa sentir com a casa. Aquelles celebracions i àpats 

familiars que gaudim en el nostre restaurant favorit. 

Aquelles viandes exòtiques que vam descobrir en un 

establiment de nom impronunciable i que ara formen 

part dels nostres plats estrella. Aquells platets i 

vermuts que donen als diumenges al matí un aire 

especial. Un patrimoni gastronòmic irrenunciable que 

ara es veu en perill a causa de les restriccions 

temporals a bars i restaurants per la pandèmia. 

Per aquest motiu, des de SOM* impulsem una 

campanya per potenciar els seveis a domicili i per 

endur dels bars i restaurants de Mollet i el Baix Vallès. 

Ja ho vam fer per Sant Jordi amb l'exitosa iniciativa 

llibreriesobertes.cat per fer costat les llibreries en ple 

confinament. Ara toca donar suport al sector local de la 

restauració. Aquests dies, sempre que puguem, prohi-

bim-nos cuinar i ajudem als què sempre han estat al 

nostre costat per fer-nos gaudir del menjar. Perquè ara 

i en el futur volem que els fogons no s'apaguin, volem 

les #cuinesobertes

TRIA QUÈ VOLS I FES LA TEVA COMANDA 

PUJA-HO A XARXES #CUINESOBERTES

CONVIDA A D'ALTRES A PARTICIPAR-HI

1

2

3

Ara més que mai fem costat als 
bars i restaurants de proximitat 
i gaudim de la seva oferta 
gastronòmica. Fem-ho viral!

#cuinesobertes
   No deixem que s'apaguin els fogons

MARTORELLES 

Una iniciativa de SOM* Amb la col·laboració de Amb el suport de
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L SECTOR LOCAL DE LA RESTAURACIÓ

AFEGEIX-TE GRATUÏTAMENT AL WEB

Des de SOM* hem habilitat el web cuinesobertes.cat per tal que bars 
i restaurants puguin ser contactats de forma senzilla pels usuaris. 
El web recull el tipus de cuina, horari de servei, xarxes socials dels 
establiments i telèfon, mail i/o web. Els establiments es poden 
segmentar per proximitat respecte de l'usuari, servei que ofereixen 
(per dur a domicili o per recollir) i per població. El web interactiu, 
desenvolupat per RoninEstudi (www.ronin.cat), es pot consultar en 
versió clàssica i en format adaptatiu des de dispositius mòbils. Bars 
i restaurants de la comarca s'hi poden inscriure lliurement entrant 
al web i els que ja hi consten poden sol·licitar la modifi cació de les 
dades existents a través del mail publicitatdiarisom@som.cat.

"Aquests dies, sempre que 
puguem, prohibim-nos 
cuinar i ajudem els bars 
i restaurants, i salvem 
llocs de treball i negocis"

Cuina casolana i brasa. Esmorzars, 
café. Menú per emportar.

Horari: feiners de 5 a 17 h. Dissabtes 

de 7 a 17 h i diumenges de 8 a 17 h.  

MIKEL'S
Avinguda d'en Piera, 37 
661 937 403 · 627 41 87 33
Cuina casolana. Per emportar. De 

dijous a diumenge de 10 a 15.30 i de 

19 a 23 h.

RESTAURANTE CABALLERO
Avinguda d'en Piera, 45
93 002 19 51 · 630 98 24 38
Cuina catalana, tapes i entrepans 
per endur i a domicili. De dijous a 

diumenge de 13 a 16 h i de 19 a 23 h.

ROSTISSERIA EL JOGLAR
Avinguda Joan XXIII, 2
93 570 74 96 · 606 94 18 30
Pollastres a l'ast i a la llenya, plats 
cuinats, canelons, brasa, pa, begu-
des, gelats. De 9 h a 15 h. Dissabtes, 

diumenges i festius.

CERVECERIA RIVOLI 
Carrer Agricultura, 9
93 570 57 57
Especialitat en tapes casolanes. De 

dimarts a dijous de 8.30 a 23 h. Dis-

sabte de 9 a 24 h i diumenge de 9 

a 23 h. Dilluns tancat. Per emportar.

D'GUST
Plaça Major, 7
645 666 606
dgust.micartarestaurant.com
Cuina mediterrània. Take away.

Facebook: degustrestaurantmollet
Horari de 12 a 17 h.

DTAPAS POR MOLLET
Rambla Pompeu Fabra, 12 
93 156 06 07
dtapaspormollet.com
Bar de tapes. Servei a domicili i per 

endur. Obert de 9 a 24 h (tancat de 

16 a 19 h). Dilluns i dimarts tancat. 

Distribució a Mollet, Martorelles, la 

Llagosta i Sant Fost.

facebook.com/dtapaspormollet

EL PATI DE MOLLET
Berenguer III, 71 
93 831 32 29
www.elpatidemollet.es
Especialitat en carns, peix i marisc.

Carta a la bio d'instagram

instagram.com/elpatidemollet/

FRANKFURT TINO
Carrer Francesc Ferrer i Guàrdia, 23
635 115 720
Entrepans, patates i beguda. Servei 

per emportar. 

instagram.com/frankfurtstino

HOP'S
Plaça Prat de la Riba, 20
655 99 17 73 (whatsapp)
hopsmollet@gmail.com
Cerveses d'importació a domicili. 

Grans descomptes i enviament gra-

tuït (Mollet i rodalies).

Facebook: hops.mollet

KISEMA BAR CERVESERIA
Carrer Gallecs, 71 
644 716 052
Menjar espanyol, paraguaià i argen-
tí. Entrepans, patates, crestes de ve-
della tapes, paelles, etc... 
Facebook: KIsema restaurant

LA LLAR D'EN TARIEL 
RESTAURANT BRASERIA
Rambla Pompeu Fabra, 42 
93 570 05 46 · 607 699 912
lallardentariel@gmail.com
Cuina mediterrània, menú diari i car-
ta. Especialitats en arrossos, maris-
cades (només per encàrrec)
Servei de dijous a diumenge. De di-

lluns a dimecres tancat.

Facebook: lallardentariel2013

LA LLESCA MESÓN
Carrer Jaume Coll, 15 · 93 570 97 12
Menú diari i tots els plats de carta. 

Take away i delivery.

Horari: De dilluns a dissabte de 12 

a 16 h i de 19.30 a 23 h (dimecres 

tarda i diumenge tancat).

Facebook: meson.llesca
Instagram.com/mesonllesca

LES PRUNERES RESTAURANT
Carrer la Pau, 48
650 29 86 40
Cuina catalana
Servei de menú diari per emportar

Horari de comandes: de dimarts a 

divendres migdia d'11 a 15 h.

Facebook: restaurantlespruneres

MAMURA
Carrer Joaquim MIr, 53
633 594 160
Fleca i restaurant. Focaccies, xurros 
amb xocolata, amanides, croissants, 
entrepans salats...

MANJARI
Carrer Joan Brossa, 9
93 007 64 49  
687 131 778 (whatsapp)
Pizzes, tapes, hamburgueses. Ser-

vei a domicil de 19 a 22.30 h. Opció 

app de Glovo. Descompte del 10% si 

reculls al restaurant.

Facebook: manjarimollet
Instagram: manjarimollet

MONCUSSÍ
Plaça Prat de la Riba, 18
653 232 262
www.moncussi.com
Gelats, pastissos, pasta fresca i piz-

zes al forn de pedra. Recollida i ser-

vei a domicili.

NEORIS
Rambla Pompeu Fabra, 4, local
93 124 50 32 · neorisrestaurant.com
Cuina de mercat. Servei delivery & 

take away: migdies de dimarts a 

diumenge de 13 a 15.30 h, nits de 

dimarts a dissabte, de 20 a 22.30 h. 

Diumenges, paelles take away.

facebook.com/neorisrestaurant
instagram.com/neoris.restaurant

NUTRI MOLLET
Carrer Ramon Casas, 3
632 476 862
Smoothies, bowls, gofres a basa de 
proteïna vegetal. Comandes per te-

lèfon o per missatge directe a insta-
gram.com/nutrimollet

PUB BRANNIGAN'S
Rambla Pompeu Fabra, 7
627451877 (whatsapp)
Take away. Totes les cerveses amb 

un 30% de descompte. Sol·licita per 

whatsapp i envien vídeo amb les re-

ferències disponibles.

Facebook: Brannigans-Mollet

RESTAURANT EL MOLL PETIT
Avinguda de Caldes de Montbui, 36 
93 579 07 79
Arrossos i brases. Menú diari feiners 
(10 €, jubilats preu especial de 7 €). 
Horari: cada dia de 8 a 17 h, i diven-

dres i dissabtes també de 19 a 23 h. 

facebook.com/restaurantelmollpetit

RESTAURANT LA MARIETA
Carrer de l'Església, 9
93 593 31 83
Cuina tradicional catalana per em-
portar. Menú migdia (tres primers 

i tres segons, pa, beguda i postre) i 

cap de setmana carta. 

restaurantlamarieta.com

RESTAURANT L'OLIVÉ 
Carrer Octave Lecante, 17 
(poligon Can Magarola) 
93 570 55 83 · restaurantelolive.com
Cuina de mercat i casolana. Espe-

cialistes en carns a la brasa. Esmor-

zars i menús per emportar.

facebook.com/restaurantoliver

THE BISHOP 
Carrer Pere Ramon, s/n
93 653 65 97 · thebishopmollet.com
Especialitzats en tapes i hambur-
gueses. Servei a domicili a través 

de les app Atumesa i Glovo. Mentre 

durin les restriccions oferim servei 

take away i delivery.

Instagram: @thebishopmollet

facebook.com/thebishopmollet

De dimarts a diumenge, de 13 h a 15 
h i de 20 h a 22.30 h.

BAR CIBERCAFÈ PEPE.COM
Avinguda del Mil·lenari, 15 
93 572 31 50
De dilluns a divendres de 8.30 a 16 h. 

Divendres també de 20 a 23 h. Dis-

sabtes i diumenges de 20 a 23 h. Ser-

vei a domicili només matí-migdia.

BAR RESTAURANT LARROC
Carrer Federico García Lorca, 14
935 688 410
Per emportar. Horari de recollida de 

7.30 a 18 h.

BAR RESTAURANT MARIA
Carrer Major, 53, local C 
677 255 233
De dilluns a dissabtes de 8 a 14 h i 

dissabtes també de 20 a 22 h.

BAR PLAÇA GRAN
Plaça Gran, 03, local A 
93 572 26 17
Horari de 8 a 15 h i de 17 a 19 h. 

Menjar per emportar.

BAR RESTAURANT EL PEDREGAR
Carrer de la Indústria, 4 
608 347 343
De dilluns a dissabte de 7 a 16 h.

BAR RESTAURANT LORO CIRCUIT
Carrer del Rec del Molinar, 3 C.  
PoIigon Circuit · 93 568 99 02
De 5.30 a 16 h.

BAR RESTAURANT TONYSA
Carrer del Pintor Mir, 02, local B
93 568 12 93
De 6 a 16 h. Menjar per emportar.

HAMBURGUESERIA CAFETERIA 
VENÈCIA
Plaça del Mil·lenari, 08, local 01 B
93 763 82 42
De 12 a 15 i de 19 a 23 h.

Facebook: Hamburgueseria Venecia

RESTAURANT MENJARS 
PREPARATS VIRGINIA DOS
Carrer Diputació, 20, local B 
611 630 740
De 10 a 15 h. Rostisseria, fi deuada, 
vedella farcida, canelons, sípia amb 

musclos, truita de carbassó i alber-

gínia, paella. Plats del dia al perfi l:
facebook.com/virginiados20

ROSTISSERIA NOU CAN PAU
Carrer Diputació, 21 
93 568 36 01 
rostisseriacanpau.cat
Pollastre a l'ast de tota la vida. Ros-
tisseria. De dimarts a diumenge de 

8.30 a 15 h. 

facebook.com/nou.canpau
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PIZZERIA MIL·LENARI KEBAB
Plaça del Mil·lenari, 07, local 2 
93 572 15 54 
pizzamillenari.es
De 12.30 a 23 h. També servei a do-

micili. Carta disponible al web.

TOP KING DÖNER KEBAB
Carrer Major, 54 
93 568 84 30
Restaurant turc, pizzeria, bar. De 11 

a 23 h. Accessible des de Just Eat.

Facebook: King kebab Montmelo

HOSTAL SERRA 
Carrer Major, 1 
93 579 98 81 · www.hostalserra.com
Dinars de fonda. Dilluns tancat. De 

dimarts a divendres de 8 a 15 h. Dis-

sabte i diumenge de 9 a 15 h. Co-

mandes de 9 a 13 h. Servei a domi-

cili i per emportar.

facebook.com/hostalserra

NOU TROPICAL
Carrer Vic, 7
93 511 44 70
De divendres a diumenge de 20 a 23 

h. Per emportar.

VIENA
Carrer Verneda del Congost, s/n 
93 745 07 73
Carta disponible a www.viena.es
Entrepans, amanides, esmorzars. 

Horari de 8 a 23 h. 

Opció comanda on line.

AIRES IBÉRICOS
Carrer Estrella, 5 
93 179 70 90 · 693 71 69 09 
Entrepans, tapes i creps.
Menjar per emportar

Horari: de 9.30 a 14 h i de 17 a 19 h.

BAR LA CANTONADA
Carrer Joan XXIII, 13-15
616 79 20 62
Esmorzars, tapes, entrepans. Per 

emportar. Horari: de 8.30 a 14.30 h 

i de 18 a 21 h.

BAR LOS HERMANOS
Carrer Federico García Lorca, 21
93 568 83 56
Menjar per emportar.

BRASSERIA CAMPINS
Avinguda Riu Mogent, 1 
93 552 28 69
Per endur. Tanca el cap de setmana.

CAN CAMPA
Avinguda Onze de Setembre, 2
93 572 01 57 · hotelcancampa.es
Menjar tradicional i casolà. Carns i 

horta de proximitat.

CAN CUFÍ 
Catering & Events
Polígon industrial el Raiguer, nau 19
93 138 13 54 
www.cateringcufi .com
Servei de càtering.

CARPI PIZZA
Plaça dels Països Catalans, 2
93 572 06 06 
carpipizzamontornes.es
Pizzes artesanes. A domicili o per 

recollir. Carta disponible al web. Ho-

rari, tots els dies de 19.30 a 23 h.

facebook.com/carpipizza

CASABLANCA RESTAURANT
Avinguda Barcelona, 37 
644 777 511 
www.casablancarestaurante.es
Carta i pizzeria. Menjar per empor-

tar. Carta disponible al web. Horari: 

de dilluns a divendres i diumenges 

de 8.30 a 16 h. 

Facebook: Casablanca Restaurant

EL VINTIVUIT
Carrer Major, 28
648 975 268 (telèfon i whatsapp)
Vins, caves, degustació. Horari de 

comandes pe recollir, de 19 a 22.30 

h de dimarts a dissabte.

instagram.com/elvintivuit

EURO DÖNER KEBAB
Carrer Major, 41
93 124 18 98
Menjar per emportar. Telèfon i dis-

ponible a través de Just Eat.

FORN DE PA ELENA
Carrer Major, 45
93 572 19 93
Servei per emportar.

HERMANO DÖNER KEBAB
Carrer Federico García Lorca, 23
93 568 83 56 
631 436 051 (whatsapp)
Menjar per emportar i servei a do-

micili gratis per comandes mínimes 

de 10 €. Döner i pizzeria. Obert tots 

els dies.

Facebook. Hermano Doner Kebab

LA GADITANA
Avinguda Onze de Setembre, 18
93 189 13 33

Freiduria i Rostisseria. Menjar per 

emportar i encàrrecs 

Horari: de dijous a dissabte de 9 a 

15 h i diumenges de 10 a 15.30 h.

Facebook: LaGaditana.montornes

LA GRAPPA RESTAURANT
Carrer Euskadi, 6 
93 568 83 69 · 661 848 137 (Sergio) 
Cuina mediterrània feta al moment i 
100% casolana. Especialitat: carns a 
la brasa, hamburgueses i tapes.
Per emportar i servei a domicili. Pro-

mocions i ofertes setmanals. Obert 

cada dia, comandes a domicili per 

whatsapp abans de les 15 h.

Instagram: lagrapparestaurant

LA TAS-K
Carrer Major, 66
625 452 039
Menjar per emportar.

PAN Y VINO MONTORNÈS 
Carrer Can Parellada, 26, nau 1
(Polígon Industrial Can Parellada)
93 101 08 56
Cuina casolana. Menú diari. Horari 

de dilluns a divendres de 7 a 15.30 

h, entrepans i menús per emportar. 

Encàrrecs per telèfon o mail panyvi-

noMontornes@gmail.com

Facebook: PanyVinoMontornes

PIZZERIA IUVENTUS
Carrer Major, 41
605 196 445
Pizzes i coques per endur i recollir.

RANCHO LOS GORDOS
Carrer Llibertat, 7
93 158 64 74
Esmorzars, dinars i sopars. Per em-

portar. Horari: de 7 a 23 h. 

Facebook: Rancho Los Gordos

RISTORANTE BELLA LUNA
Avinguda Onze de Setembre, 3
93 750 31 16 · 650 61 75 68
Pizzeria. Per emportar. 

Horari: de dimarts a dijous de 19 a 

23 h, divendres de 19 a 23.59 h, dis-

sabtes de 13 a 23.59 h i diumenges 

de 13 a 23.30 h.

RV ROSTISSERIA
Rambla Sant Sadurní, 5
93 568 19 44
Pollastres a l’ast, menjars casolans, 
plats precuinats i bodega. Rostisse-
ria amb celler propi. Vins a granel. 
Galtes, botifarres. De dijous a diu-

menge de 10 a 16 h.

Facebook: rostisseria rv

#cuinesobertes  No deixem que s'apaguin els fogons

    

SALÓN DEPORTIVO
Carrer Blas Infante, 2
625 45 58 82
Facebook: salondeportivofutbolines

TAVERNA AMBIGÚ
Carrer Major, 64
93 572 38 92 · 679 43 58 72
www.ambigutaverna.com (carta)
Pernil, torrades, esmorzars, amani-

des, formatges. Servei a domicili i 

per recollir a l'establiment.

Facebook: ambigu montornes

TASTA’M I BEU
BAR BODEGA ÁLVAREZ
Carrer Blas Infante, 15
93 568 64 32
Torrades, hamburgueses, brasa i 
sandvitxos per emportar.

TELEPIZZA
Carrer Can Parera, 20-22
93 572 27 28
www.telepizza.es
Carta disponible al web. Horari de 

13 a 15.30 h i de 19 a 23 h (fi ns a les 
24 h divendres i dissabte).

TENS GANA?
Carrer Major, 37
93 572 98 58 · 637 706 295 
Menjars cuinats a foc lent, amb 

productes de temporada. Entrega 

a domicili a Vilanova, Vallromanes, 

Montornès i Montmeló.

Horari encàrrecs i per endur d'11 a 

16 h i de 19.30 a 24 h.

Facebook: tensganamontornes 

VIÑALLONGA PASTISSERIA
Carrer Jacint Verdaguer, 3 
93 568 06 61
vinyallonga.com/offi ce-delivery
Cuina casolana, menús equilibrats. 

Menú diari disponible per emportar 

i servei a domicili (als dos Vallesos, 

Maresme i Barcelonès). Esmorzars, 

vermuts i brunchs a casa, càterings.

facebook.com/vinyallonga 

XURRERIA CA LA MARIA
Carrer Blas Infante, 5
652 103 169
instagram.com/xurreriacalamaria/

BENVINGUTS
Plaça de Josep Marcer, 3 
93 573 05 08
restaurantebenvinguts.com
Especialitats xineses.

BONA TAPA
Avinguda Catalunya, 111   
93 681 91 06  
608 48 20 55 (whatsapp)
Servei a domicili, de dilluns a diven-

dres de 10 a 14 h i nits de divendres 

a dissabte de 19.30 a 21.30 h. Per 

recollir de dimarts a diumenge de 9 

a 15 h. Comandes també per mis-

satge als perfi ls de xarxes.
facebook.com/bonatapaparets 
instagram.com/bonataparets 

CAFÈ PARÍS
Carrer Monistrol, 1, local 27-28
625 045 035
Facebook: Cafe paris

CAN BALA
Avinguda Lluís Companys, 35 
93 562 48 42
Per emportar.

CAN BUTJOSA THE JOSÉ'S BAR
Carrer de la Salut, 37  
665 618 550 · 93 515 67 37
Instagram: can_butjosa

CAN LITUS
Carrer Víctor Català, 9-13 
692 043 353      
Dilluns a dissabte de 7.30 a 15 h i de 

dijous a dissabte també de 20 a 23 h.

CAN PARERA
Carrer Sant Joan Bosco, 6  
93 562 12 61 
www.canparera.es
Per emportar i a domicili. Tots els 

dies de 9 a 16 h (dissabte tancat).

DAHLIA PASTISSERIA
Carrer Aragó, 11 · 654 857 390 
dahlia-pastisseria.negocio.site
També servei a domicili.

DGUSTA PARETS
Passatge de l'Amistat, s/n  
93 011 08 72 
687 46 96 78 · 626 14 60 91
Pastisseria, forn de pa, cafeteria. 

Obrador artesà. També a domicili. 

De dilluns a dissabte de 8 a 13 h.

dgustaparets@gmail.com

EL JARDÍ RESTAURANT
Carrer Barcelona, 1 
93 562 01 03
restauranteeljardi.com
Cuina slow food amb productes de 

temporada km 0. Per emportar. Ho-

rari: de dimecres a dilluns, dimarts 

festa.  Carta disponible al web 

Instagram: restauranteljardiparets

PARETS

Una iniciativa de SOM* Amb la col·laboració de Amb el suport de

MONTORNÈS
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vinyallonga.com/offi ce-delivery

satge als perfi ls de xarxes.

         8  LOCALITZA I CONTACTA AMB AQUESTS ESTABLIMENTS AL WEB CUINESOBERTES.CAT

EL RACÓ DE LES BRASES
Carrer Raval, 1
93 573 00 61 · 649 41 98 26
Menú diari, també a domicili. Horari: 

De dilluns a diumenge de 9 a 16 h i 

dissabte i diumenge de 13 a 15.30 i 

de 20 a 22.30 h. Facebook: El Racó 
de les Brases Parets Del Valles.

EL SOL   
Carrer Víctor Català, 15  
93 562 19 68 · 699 960 111
Per recollir o emportar, menú i carta.

facebook.com/elsolrte

EMILIANO'S TAPAS & GRILL
Avinguda Pedra del Diable, 28 
93 561 52 14 
Per emportar i també a domicili. 

De dimarts a divendres de 10.30 a 

15.30 h i de 20 a 22.30 h.

ENBOCA
Carrer la Volta, 3, 1a planta  
93 624 07 22 
Cuina cretiva. Menús per endur.

www.enbocairanzo.com 
facebook.com/enbocairanzo

FRANKFURT INNSBRUCK
Carrer de la Independència, 51 
93 573 04 45 

FRANKFURT LASA
Carrer Salvador Espriu, 10,  
650 271 466  
De dilluns a dissabte de 7 a 20.30 h.

GALERIA 85
Avinguda Verge de Montserrat, 55  
93 562 10 28
Tots els dies de 12 a 15 h. 

GELATO DI FABIO
Carrer Francesc Eiximenis, 20-22
622 82 61 90  
gelatodifabio.negocio.site 
Dilluns a dissabte de 8.30 a 10.30 h.

GUST D'ÀSIA
Avinguda Francesc Macià, 12  
93 562 44 85
Menjar xinès. Tots els dies de 12 a 

16 h i de 20.30 a 22.30 h. 

 
KEBAB DÖNER PARETS 
Avinguda Lluís Companys, 23  
93 573 08 05
Servei per recollir i ambé a domicili. 

Cada dia de 12 a 23 h.

KEBAR 
Carrer Aragó, 13   
696 199 659 / 93 176 59 52

Menú diari per emportar i a domicili. 

Cada dia de 10 a 15.30 h i de 20 a 23 

h (diumenge tancat). Horari recolli-

da de 13 a 15.30 h. Facebook: kebar

LA LOLA BURGERS & BEERS
Plaça Doctor Trueta, 1   
93 573 13 16
També a domicili (distribució Pa-

rets, Mollet, Lliçà de Vall, Montmeló i 

Montornès). Tots els dies de 12 a 16 

h i de 19 a 22.30 h.

instagram.com/lalolaparets

LA NORIA BAKERY 
Avinguda Josep Tarradellas, 1 
93 000 89 82 
www.lanoriabakery.com
Cafeteria. Cafès, tès, chai latte, ba-
tuts, sucs naturals, cupcakes, chee-
secakes... Servei delivery & take 

away. De 9 a 12 h i de 16 a 19 h.

facebook.com/lanoriabakery

LA TASCA 
Carrer de Monistrol, 1  
692 343 767 
Per emportar i a domicili.

PARETS LLEVANTPARK 
Carrer Tenes, 1   
93 562 01 37  
llevantpark.com
Menjar per emportar i a domicili. En-

trepans clàssics i espeicals, amani-

des, menú, tapes, brasa, esmorzars.

Horari de dilluns a dijous de 5 a 17 
h, dissabte de 7 a 17 h i divendres i 
dissabte de 19 a 23 h.
facebook.com/llevantpark

PIZZA VALLÈS 
Avinguda Pedra del Diable, 9 
93 562 28 22 
Menjar a domicili. Pizzes artesanes 

elaborades amb ingredients naturals.

Instagram.com/pizzavalles

PIZZERIA 1900 
Carrer Víctor Català, 1   
93 676 21 04
www.pizzeria1900.cat/parets 
Productes frescos i gran varietat de 
sabors autènticament italians.Re-

collida i també a domicili. Tots els 

dies de 13 a 16 h i de 20 a 23 h. Car-

ta disponible al web. 

Instagram.com/pizzeria__1900

RESTAURANT LA NAU 
Carrer Garbí, 4   
935621562 · 626874859 
www.restaurantlanauparets.com 
Menjar italià i cuina de mercat. 

1

2

3

TRIA QUÈ VOLS I FES LA TEVA COMANDA 

PUJA-HO A XARXES #CUINESOBERTES

CONVIDA A D'ALTRES A PARTICIPAR-HI

Ara més que mai fem costat als 
bars i restaurants de proximitat 
i gaudim de la seva oferta 
gastronòmica. Fem-ho viral!

Menú diari i carta. Servei a domicili i 

take away. Servei de càtering. Horari 

de 6 a 18 h de dilluns a diumenge. 

Facebook: RestaurantLaNauParets

SNACK BAR LA PÉRGOLA 
Carrer Pau Casals, 33
93 573 12 93
Entrepans i tapes per emportar.

De 7 a 13 h. De dilluns a dissabte.

Facebook: La Pérgola Parets

TIRAMISÚ 
Carrer Canigó, 5   
654 825 347 
Cuina italiana, mediterrània i vega-
na. Servei a domicili i per emportar. 

Menús pizza, puccia (entrepà de pa 

de pizza), tapes. 

facebook.com/tiramisuparets

TRES ROSES 
BAR RESTAURANT 
Carrer Mary Santpere, 1  
606 147 827 (whatsapp)
Hamburgueses, tapes i entrepans. 
Recollida i també a domicili (servei 

gratuït). Diumenges carn a la brasa.

Dijous a diumenge de 12 a 15 h i de 

19 a 23 h. Dimarts i dimecres de 8 

a 12.30 h. 

Facebook: tresrosasrestaurante

QUIBUS 
Avinguda Pedra del Diable, 9 
93 562 53 84 · 698 203 942
722 764 230 (telèfon i whatsapp)
Snack-bar. Servei delivery i take 

away. De dilluns a divendres de 9 

a 15 h i de 19 a 22.30 h i dissabtes 

i diumenges de 10 a 15 h i de 19 a 

22.30 h. 

facebook.com/Quibusrestaurante

BAR DE PASO 2 
Avinguda Sant Jeroni, 14-16 
93 593 28 25
Menjar per emportar de divendres a 

diumenge 7 a 11 h.

BAR JOAN
Carrer Barcelona, 76
93 145 96 96
De dilluns a divendres de 7 a 18h, 

menjar per emportar.

BAR RESTAURANT EL FAMILIAR
Avinguda Sant Jeroni, 3
93 573 43 66 
Menjar per emportar. De dilluns a di-

vendres de 8 a 16 h.

BAR-RESTAURANTE TRES COPAS
Carrer Barcelona, 136 
93 579 00 76 · 616 582 108 (Gema)
Cuina casolana, entrepans, menú Es-
pecialitat: Arrossos, tapes. Recollida 

i domicili (Mollet, Parets, Martorelles, 

Sant Fost, Santa Maria i la Llagosta). 

Instagram: @bar_3copas / Face-
book: Bar-Restaurante Tres Copas

CAFETERIA ANGELA’S
Avinguda Sant Jeroni, 4
93 573 44 55 
Per emportar, feiners de 6 a 18h dis-

sabte i diumenge de 8h a 14h

CAFETERIA EL XARAGALL
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08
Vermuts, platets i tapes. Servei de 

recollida. Feiners de 7 a 12 h

facebook.com/cafeteriaelxaragall

CAMPUS BAR
Avinguda Mauri, s/n
93 599 14 70 
681 665 145 (whatsapp)
Dijous, divendres i dissabte. De 18 a 

23 h. Menjar per emportar

EL CELLER DE CAN TORRENS
Plaça de les Glòries Catalanes, 3
93 570 76 66 
www.cellerdecantorrens.com
Divendres, dissabte i diumenge Ser-

vei de recollida a l'establiment i en-

trega a domicili.

EL FORNET
Avinguda Sant Jeroni, 13-15
606 90 38 49
Per emportar. Feiners de 5 a 18 h. 

Cap de setmana de 7 a 14 h

LA CÚPULA
Carrer. Prat de la Riba, 4
93 570 92 83
lacupula.cat (carta i comandes)
Especialitat en hamburgueses. Take 

away de dimarts a diumenge, i ser-

vei a domicili, de divendres a diu-

menge. Horari: de 20 a 23 h

instagram.com/lacupulabar

LA ROSTISSERIA DE SANT FOST
Carretera Badalona, 253 
93 570 88 41
De dijous a diumenge de 9 a 15 h.

PIZZERIA CAN MARU
Carretera de Barcelona, 94 
93 544 51 40 · 696 247 087
De dijous a diumenge de 19h a 23h

Per emportar i entrega a domicili

facebook.com/pizzeriacanmaru

RESTAURANT CA L’AGUSTÍ
Carrer Joaquim Blume, 21 
93 709 86 01
Menú diari per 10 € (18€ caps de 
setmana). També carta, paelles i fi-
deuà. Esmorzars i entrepans. 

RESTAURANT CATALUNYA
Avinguda Catalunya, 15 
680 660 336
Per endur de dilluns a diumenge de 

7 a 16 h.

instagram.com/rest.catalunya

XURRERIA PERE
Davant del camp de futbol
607 256 855
Dissabte i diumenge. Per emportar.

sapp)
SANT FOST
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ECONOMIA
Debat sobre l'aixecament dels peatges de la C-33 i l'AP-7

El director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Pere Calvet, ha assegurat aquest dimarts que treure els peatges propers a Barcelona que en menys d'un any finalitzen la seva concessió 
(C-32, C-33 i AP-7) "no seria el més adequat" ja que es perdrà la "funció reguladora" que fan del trànsit 

d'accés a la ciutat. Calvet ha admès que malgrat que els peatges han sigut una "font de crítica" , la seva supressió pot afavorir el transport privat i relegar el transport públic.

BAIX VALLÈS. Gairebé 549 milions d’euros de facturació i 2.600 llocs de treball. Aquest és l’impacte eco-

nòmic directe que generaria el ple 

desenvolupament del Pla Director 

del Circuit de Barcelona-Catalu-

nya, aprovat per la Generalitat el 2016 però pendent de desenvolu-

par. Les dades es van exposar di-marts en la presentació de l’estudi 
Desenvolupament empresarial 

dels polígons al voltant del Circuit de Catalunya, elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barce-lona a petició de la delegació del 
Vallès Oriental.Segons els càlculs de la Cambra, elaborats a partir de la facturació mitjana per empresa i treballadors 
d’altres polígons de referència, 

com el Parc Tecnològic del Vallès, el desenvolupament urbanístic de 
quatre sectors del Circuit perme-tria la instal·lació de 144 empreses –123 de serveis i 21 industrials–. 
L’impacte directe de la factura-ció d’aquestes empreses seria de 548,7 milions d’euros, i l’impacte 
indirecte, la majoria per a les po-blacions veïnes als polígons, ar-ribaria als 970 milions d’euros i 6.000 llocs de treball.Això faria que el valor afegit brut de la comarca creixés un 3,5%, i que l’ocupació al Vallès Oriental augmentés un 3,3%. Carme Pove-

da, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, valora-

va com a “molt positiu” l’impacte 

econòmic que tindria el desenvolu-

pament del PDU per al Vallès Ori-

ental, i posava en valor, a més, la situació estratègica d’aquesta zona 
per la seva connectivitat i proximi-tat amb Barcelona.
Indústria i serveis
Per activitats econòmiques, la indústria generaria 210 milions d’euros de facturació i 840 llocs de treball, mentre que les empreses de serveis generarien 339 milions i 1.760 llocs de treball. Més al detall, les oficines o activitats comercials generarien 198 milions i 594 llocs de treball; les activitats tecnolò-giques o educatives, 49,5 milions d’euros i 347 llocs de treball; i les 

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA  ELS AJUNTAMENTS DE PARETS, GRANOLLERS I MONTMELÓ DEMANEN UN IMPULS AL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LA ZONA

activitats recreatives i esportives i els hotels, 91,2 milions d’euros de facturació i 821 llocs de treball.
Actualment, el PDU preveu el desenvolupament de 74,7 hectà-

rees en diversos sectors: Torre Pardalera (11,1 ha entre Grano-llers i Montmeló) per a usos co-mercials, d'oficines, tecnològics i d’esdeveniments; Can Guitet (34,3 ha entre Montmeló i Parets) per a usos 33% industrial i 66% d’oficines, centres tecnològics i serveis educatius; Can Riba-Can Ninou (29,3 ha a Granollers) per a 
serveis hotelers i usos recreatius i esportius; i Palou Sud (26,7 ha a 
Granollers) per a activitats recrea-

tives, de lleure i esportives.

Crides a tirar el projecte endavantPere Rodríguez, alcalde de Mont-meló, expressava dimarts en l’ac-te de presentació de l’estudi que 
el Circuit “sempre ha estat un 

benefici per al municipi i per al 
país”, i que ara és moment de re-

novar l’acord entre l’Ajuntament 

i la Generalitat per fer que l’equi-pament continuï sent un motor de l’activitat econòmica de la zona. 
En aquest sentit apuntava que 

“desenvolupar el PDU és una 

necessitat” i assegurava que el 

compromís de l’Ajuntament per ti-

rar el projecte endavant “continua 

intacte”.També des de la Cambra de Bar-

Els polígons del Circuit generarien uns 
550 milions si es desenvolupés el PDU

LA COVID PODRIA FER CAURE UN 9% LA 
FACTURACIÓ INDUSTRIAL A LA COMARCA
n La indústria del Vallès Oriental s’estima que podria 
arribar a patir unes pèrdues del 9,17% de la facturació. 
Així es desprèn de l’informe de l’Observatori de Polígons 
d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal 
corresponent al tercer trimestre de 2020, que recull una 
anàlisi en profunditat de l’impacte econòmic de la Covid-19.
La caiguda del 9,17% de la facturació és una dada fruit dels 
càlculs realitzats per l’OPAE del Vallès Oriental a partir de 
dues publicacions recents sobre la facturació empresarial 
i l’impacte de la pandèmia de la Diputació de Barcelona 
i la Universitat de Barcelona. En comparació amb la resta 
de comarques de la demarcació, el Vallès Oriental seria la 
tercera comarca amb més pèrdues per darrere del Garraf 
(-13,07%) i del Maresme (-9,29%).
Dins del sector industrial del Vallès Oriental, les 
activitats que s’estima que podrien patir un impacte més 
important serien la indústria del metall i altres indústries 

manufactureres, amb pèrdues de més del 12% en tots dos 
casos. La química, el sector que més facturació genera a la 
comarca (21%), resistiria el cop amb unes pèrdues inferiors 
a la mitjana, del 7,98%.

La Covid-19 s’està notant també de manera important en 
l’evolució dels demandants d’ocupació. Actualment el Vallès 
Oriental registra un total de 66.619 persones en situació de 
demanda d’ocupació, una dada que representa un 145% 
més que la de fa un any. Entre aquestes persones, les que 
es troben en situació d’atur són 25.779, un 18% més que 
l’octubre de 2019.

L’augment més important es registra entre les persones 
demandants d’ocupació que tenen feina, ja que hi ha 
englobades aquelles que es troben en expedient de 
regulació temporal d’ocupació. En un any s’ha passat de 
4.420 a 39.758, un augment que arriba al 800% i que s’inicia 
el mes d’abril coincidint amb la pandèmia.

celona apuntaven que el desenvo-lupament del PDU contribuiria a la recuperació en un moment en què l’administració pública ha de 
prendre el relleu a la iniciativa pri-

vada. Joan Canadell, president de la Cambra, insistia que el Circuit, 
que actualment genera un impacte econòmic proper als 400 milions d’euros anuals, és un pol d’atracció 
econòmic, generador d’inversions i d’ocupació, i que “cal apostar-hi” 

perquè sigui “motor econòmic i 

social” i “palanca d’un nou hub 

de la mobilitat sostenible”.

El procés, en marxa
Per a Damià Calvet, conseller de Ter-ritori i Sostenibilitat, desenvolupar 
l’entorn del Circuit és un “factor de 

progrés i essencial per al desen-

volupament econòmic del país”. 

En aquest sentit, explicava que ac-

tualment estan en marxa els plans d’urbanització i reparcel·lació dels 
quatre sectors implicats, i no des-

cartava iniciar el desenvolupament per fases en funció de la demanda. 
“Les empreses necessiten cer-

tesa, i el nostre paper és tenir-ho 

tot a punt per al moment en què 

decideixin implantar-s’hi”.En paral·lel, Calvet també re-

cordava que l’anomenada Agenda 

Verda és “la solució per a la recu-

peració econòmica”, i en aquest 

sentit defensava la necessitat de 

“planificar molt bé” aquestes ac-

tuacions, que “no són aïllades”, sinó que “formen part d’una es-

tratègia”, per fer que determinats 

sectors d’activitat siguin tractors 

econòmics del territori. En el cas 

del Circuit, el PDU marca una ori-entació unitària dels polígons de Montmeló, Parets i Granollers per 
projectar el valor de l’equipament, 

que reforça alhora “la prosperitat 

del Corredor Mediterrani”.

Finalment, el conseller d’Em-

presa i Coneixement i actual presi-dent del Circuit, Ramon Tremosa, 
exposava com “una petita injecció 

de capital públic pot generar un 

efecte multiplicador per a les 

empreses i un retorn a l’admi-

nistració que superi amb escreix 

la quantitat aportada”. En aquest sentit apuntava que la inversió pú-blica al Circuit té sempre un retorn 
“molt positiu”, i que amb el PDU 
encara seria molt més important. 

“Hem de tenir mirada llarga; en 

10 anys hem triplicat el nombre 

de multinacionals a casa nostra, 

i per sort Catalunya té molts pro-

jectes de futur”, concloïa. i x.l.

cambra

ACTE OFICIAL Responsables del Govern, de la Cambra de Barcelona i alcaldes a la presentació de l'estudi dimarts
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La santfostenca Anna 
Martínez guanya el primer 
premi TalentJoveVo
SANT FOST.  Anna Martínez, de Sant 

Fost de Campsentelles, ha estat la 

guanyadora de la primera edició 

del premi TalentJoveVO, corres-

ponent a l'any 2019, i que pretén 

posar en valor els joves vallesans 

menors de 25 anys que destaquin 

en qualsevol tipus de sector o d'ac-

tivitat a la comarca o al món. El 

premi es fa en col·laboració amb 

Premsa d'Osona SA, i està emmar-

cat en el premi Vallesà de l'Any.

Anna Martínez, que té 23 anys, 

ha estudiat el Grau en Enginyeria 

en Vehicles Aeroespacials a la UPC, 

actualment està realitzant el 1r 

any de Màster en Enginyeria Aero-

nàutica i ha estat seleccionada per 

participar en un projecte d'inves-

tigació internacional de l'Institute 

of Artificial Gravity per crear gra-

vetat artificial a l'espai.

El jurat, presidit pel vicepresi-

dent primer Emilio Cordero, esta-

va format per un representant de 

cada partit polític present al Con-

sell Comarcal i un ajuntament amb 

alcaldia independent. Una vegada 

feta la votació i escollida la gua-

nyadora, el jurat ha volgut deixar 

palesa la qualitat de totes les can-

didatures presentades.

En total hi van haver 12 can-

didats i candidates proposats 

pels ajuntaments de Sant Fost de 

Campsentelles, Granollers, Figa-

ró-Montmany, Parets del Vallès, 

Llinars del Vallès, Vilanova del Va-

llès, Cànoves i Samalús i l'Ametlla 

del Vallès.

La guanyadora recollirà el premi 

a la gala Vallesà de l'any que orga-

nitza el diari El9Nou que se celebra 

aquest divendres al centre cultu-

ral de Bellavista, a les Franqueses 

del Vallès.  

EL PREMI POSA EN VALOR ELS JOVES VALLESANS MENORS DE 25

arxiu

ANNA MARTÍNEZ  

SANT FOST. La Serradora ha posat 

en marxa una nova pàgina de Fa-

cebook on es fa difusió de tots els 

cursos i activitats que promou el 

servei, a més de publicar ofertes 

de feina i informació d'interès per 

a treballadors, entitats i empreses.

El nou servei d’ocupació ofereix 

formacions i assessorament amb 

l’objectiu de combatre l’atur, in-

centivar l’economia i donar suport 

a emprenedors, empresaris i in-

dustrials de Sant Fost, Martorelles 

i Santa Maria de Martorelles. Tam-

bé es fa ressò d’ofertes de feina i 

dóna suport a la xarxa empresarial 

i comercial dels tres municipis. 

Per contactar-hi cal trucar al telè-

fon 93 5440180 o enviar un correu 

electrònic a l'adreça a info@laser-

radora.cat.

La iniciativa, que es va presen-

tar el passat mes de juny, compta 

amb la col·laboració de l'Agrupa-

ció d'Industrials del Baix Vallès 

(AIBV). L'entitat va signar, a finals 

de juliol, un conveni de quatre 

anys amb els ajuntaments de les 

tres localitats per la prestació de 

serveis en els àmbits de la forma-

ció, la intermediació laboral, l'em-

prenedoria, la promoció econòmi-

ca i la gestió de talent.  

ES FARÀ DIFUSIÓ DELS CURSOS I ACTIVITATS DEL SERVEI, AIXÍ COM D'OFERTES DE FEINA

MONTORNÈS. A mitjans d'octubre 

van arrencar a treballar les cinc 

dones que l’Ajuntament ha con-

tractat en el marc del projecte Do-

nes amb talent. Durant sis mesos 

desenvoluparan tasques en els 

àmbits del voluntariat, el comerç i 

les polítiques migratòries.

La iniciativa està cofinançada 

per l’Ajuntament i el Servei d’Ocu-

pació de Catalunya (SOC) mitjan-

çant la convocatòria Treball als 

Barris. L’actuació es va posar en 

marxa amb una part formativa 

amb continguts sobre el mercat la-

boral (40 hores teòriques) i sobre 

l’emprenedoria social (35 hores). 

Les participants van haver d’ela-

borar un projecte relacionat amb 

la temàtica i amb necessitats que 

poguessin detectar al municipi.

Un cop acabada la part forma-

tiva, l’Ajuntament va convocar un 

procés de selecció per contractar 

cinc dones entre les participants. 

El tribunal va valorar aspectes 

com l’experiència professional, les 

condicions socials i, en especial, el 

projecte elaborat dins del curs.

L’objectiu del projecte Dones 

amb Talent és contribuir a l’apo-

derament de les dones i facilitar 

la seva incorporació al mercat la-

boral, tenint en compte que l’índex 

d’atur entre el col·lectiu és superi-

or al dels homes.

A partir de la primera edició de 

la iniciativa va sorgir una associa-

ció local també anomenada Dones 

amb Talent, centrada en l’orga-

nització d’activitats per establir 

vincles entre veïnes i reforçar les 

seves capacitats.  

OCUPACIÓ  DESENVOLUPARAN TASQUES DE VOLUNTARIAT, COMERÇ I POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

La Serradora activa una nova 
pàgina de Facebook per 
promoure el servei d'ocupació

L'Ajuntament de Montornès 
contracta 5 'dones amb talent'

aJ. MONTOrNÈS

AMB L'ALCALDE  José Montero amb les cinc treballadores

La Fira d'Economia Social i 
Solidària de Montornès, en línia
MONTORNÈS. El pròxim 5 de no-

vembre arrencarà la tercera Fira 

d'Economia Social i Solidària 

de Montornès, organitzada per 

l'Ajuntament i per l'Ateneu Coope-

ratiu del Vallès. Enguany constarà 

de quatre xerrades i tallers i es po-

drà gaudir de manera telemàtica 

mitjançant el canal de YouTube de 

l'Ajuntament.

Dijous al matí, el regidor d’Ocu-

pació, Promoció Econòmica i Co-

merç, Jordi Delgado, i la tècnica 

de l’Ateneu Maria Martínez van 

presentar la programació en una 

roda de premsa celebrada a Can 

Saurina. Delgado va apuntar que 

si bé la primera edició va servir 

l'Ajuntament per "sondejar" els 

diferents sectors de l'Economia 

Social i Solidària, tant la segona 

edició (2019) com la d'enguany 

estan "focalitzades en realitats 

més concretes".

En aquest sentit, la primera 

sessió (5 de novembre a les 11 h) 

serà la xerrada Ciutats cooperati-

ves. Esbossos d’una altra economia 

urbana a càrrec del sociòleg, acti-

vista i cooperativista Ivan Miró, de 

la llibreria La Ciutat Invisible i del 

projecte La Comunal.

El 12 a les 15.10 h serà el torn 

perquè les cooperatives escolars 

Ecomogent i Cinqueing, creades a 

partir del projecte CuEmE i forma-

des per alumnat de 5è de primà-

ria de les escoles Mogent i Palau 

d’Ametlla del curs passat, presen-

tin els seus projectes.

El dia 22 hi haurà una taula rodo-

na de cooperatives de missatgeria 

de proximitat, amb Granollers Pe-

dala i Mensakas, i conduït per la 

directora d’opinió i tertuliana.

Per últim, el dia 27 clourà la fira 

COOPERACIÓ  ENGUANY SE CELEBRARAN QUATRE XERRADES I TALLERS PER SEGUIR A YOUTUBE

CAN SAURINA  Jordi Delgado i Maria Martínez en la roda de premsa

S.c.

amb la presentació dels projectes 

comunitaris sorgits de la formació 

d'emprenedoria social del projecte 

Dones amb Talent i amb un taller de 

crowdfunding a càrrec de Goteo. 
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El punt de servei de la Cambra de Comerç es 
traslladarà de Mollet al sector Iveco de Parets
PARETS / MOLLET. El ple de Parets 

ha aprovat aquest dijous el conve-

ni de col·laboració entre la Cam-

bra Oficial de Comerç, Indústria, 

Serveis i Navegació de Barcelona 

i l’Ajuntament per instal·lar un 

punt de servei de la Cambra al 

municipi paretà. Concretament el 

conveni estableix traslladar l'ac-

tual subseu baixvallesana de la 

Masia de Can Lledó de Mollet fins a 

l'edifici municipal del sector Iveco 

de Parets.

Seguer destaca la millora "d'ac-

cessibilitat, de comunicació i 

d'ubicació" de la subseu baixva-

llesana, que quan obri al sector 

Iveco estarà "a peu de la C-17 i 

pràcticament a tocar dels polí-

gons de Parets, però també dels 

polígons de Mollet del Vallès".

Inicialment, el consistori havia 

proposat que s'instal·lés al cen-

tre de recursos empresarials La 

Marineta, on l'Ajuntament fa ac-

tivitats de formació i que està al 

polígon industrial al costat del que 

serà la nova nau de Grifols de Lliçà 

de Vall. Tanmateix, la Cambra ho 

va descartar considerant més fa-

vorablement el sector Iveco "per 

posició estratègica, per comuni-

cació i per l'aparcament", expli-

ca Seguer, qui entén la postura de 

la Cambra.

El conveni que s'aprovarà té una 

durada de quatre anys i encara no 

ha fixat ni les dates d'obertura ni 

el lloc exacte de l'edifici on se situ-

arà, ja que podria ser a la primera 

planta de l'edifici –on també hi 

haurà altres serveis municipals i la 

policia local– o a la planta dos –de 

la qual pròximament s'encarrega-

rà el projecte per remodelar–. Pel 

que fa a la data, es preveu que les 

obres del local de la Policia Local 

acabin a finals d'any i que el cos 

de policia s'hi pugui traslladar a 

la primavera. Seria a partir d'ales-

hores quan es podria instal·lar la 

Cambra.

Col·laborarà amb l'SLOP
Amb el conveni signat, la Cambra 

de Comerç es compromet en el seu 

punt de servei a tenir una persona 

de la seva corporació per fer tots 

els tràmits empresarials que la 

Cambra té encomanats i per aten-

dre consultes. També s'ha com-

promès a facilitar en el seu punt 

de servei informació sobre la for-

mació professional dual, sobretot 

per millorar la competitivitat de 

les empreses i l'ocupabilitat de les 

persones.

Amb tot, Seguer assegura que la 

instal·lació de la Cambra al poble 

aportarà "un valor afegit per a 

tot el servei de promoció econò-

mica de l'Ajuntament de Parets 

–el Servei Local d'Ocupació de 

Parets (SLOP) i Parets Empreses 

també s'ubicaran al mateix edi-

fici–. Ens anirà molt bé, perquè 

es donarà suport a aquest pro-

jecte de promoció econòmica de 

l'Ajuntament; podrem treballar 

també de la mà de la Cambra 

en aspectes com l'activitat em-

presarial; i podrem programar 

de manera conjunta accions for-

matives i jornades informatives 

adreçades a les empreses".

D'altra banda, la Cambra també 

col·laborarà amb l'Ajuntament de 

Parets per promoure l'associaci-

onisme entre les empreses ins-

tal·lades als polígons d'activitat 

econòmica. De fet, serà part activa  

en la refundació del Consell Indus-

trial, que es va aturar fa uns anys, 

i que està previst reactivar aquest 

novembre. 

EMPRESES  LA SUBSEU BAIXVALLESANA S'UBICARÀ A L'EDIFICI MUNICIPAL DEL SECTOR IVECO, ON TAMBÉ S'HI HA D'INSTAL·LAR LA POLICIA LOCAL I SERVEIS COM L'SLOP

Parets impulsa una campanya 
per promoure el comerç local

PARETS.  L’Ajuntament va donar 

dissabte el tret de sortida a la 

campanya de foment del comerç i 

consum local, a la qual ja s'hi han 

adherit una vuitantena de comer-

ços. Amb el lema Ara més que mai, 

compra a Parets. Ara més que mai, 

deixa’t cuidar, el consistori impul-

sa diverses accions per promoure 

la compra als comerços del muni-

cipi. La iniciativa consisteix en la 

difusió de càpsules de vídeo d’en-

trevistes a comerciants i clients de 

Parets a través dels canals munici-

pals. En el primer vídeo publicat, 

per exemple, hi apareixen la Flo-

risteria Tin Ram, Emiliano's tapas 

& grill i Gelato di Fabio.

La melodia d’aquests vídeos ha 

estat produïda pel Centre d’Estudis 

Musicals Maria Grever. A més de 

la cartelleria, destaquen les ban-

deroles que onegen als carrers i a 

les avingudes principals. Paral·le-

lament, s’han començat a repartir 

mascaretes i bosses reutilitzables 

entre les botigues. La imatge gràfi-

ca de la campanya és del dissenya-

dor local Marc Vila; i les parades de 

fusta, que podran veure’s al carrer, 

són del paretà Ramon Talarn.

El regidor de Comerç, Joan Mar-

torell, va destacar el gran potencial 

comercial de Parets i va anunciar 

que una vuitantena d’establiments 

ja s’han adherit a la campanya. Per 

la seva banda, la regidora de Con-

sum, Neus Jordà, va explicar que la 

voluntat de l’Ajuntament és i serà 

acompanyar els comerços locals, 

especialment en les circumstàncies 

actuals en què la pandèmia afecta 

directament els seus negocis. Jordà 

va subratllar que "comprar on algú 

et coneix i amb qui hi pots confiar 

és un privilegi". Ambdós regidors 

van recordar els avantatges de con-

sumir al municipi: "d’una banda, 

la ciutadania gaudeix de produc-

tes i serveis de qualitat a prop 

de casa on primen la confiança i 

el tracte personalitzat i, d’altra 

banda, es generen llocs de treball 

i riquesa del teixit comercial que 

queden en el municipi".

Suport a la restauració
D'altra banda, amb motiu de 

l'obligat tancament de bars i res-

taurants, l’Ajuntament de Parets 

ofereix un espai d’informació per 

a la ciutadania d’aquells establi-

ments del municipi que ofereixen 

menjar per emportar o servei a 

domicili. El llistat d’establiments 

està al web municipal i a les xarxes 

socials de l’Ajuntament, i aquells 

establiments que vulguin afegir-se 

en aquest llistat o bé actualitzar al-

guna dada poden contactar amb el 

Servei de Comerç en el correu elec-

trònic infocomerc@parets.cat.

A més, l’Ajuntament també 

col·labora en la iniciativa Cuines 

obertes, impulsada per la xarxa de 

diaris Som* al Vallès Oriental, i que 

oferint anuncis gratuïts i un mapa 

interactiu dels establiments que 

disposen de menjars per emportar 

o a domiciliar. L’objectiu principal 

de la campanya és potenciar l’ofer-

ta de bars i restaurants a la comarca 

i incentivar-ne el consum local.  

SOTA EL LEMA 'ARA MÉS QUE MAI COMPRA A PARETS' JA S'HAN ADHERIT UNA VUITANTENA DE COMERÇOS

SALA BASART  Representació política en la presentació de la campanya

Silvia Ferran / aj. ParetS

PIMEC s'incorpora al 
Consell Econòmic i Social 
de Mollet del Vallès

MOLLET. La patronal de la petita i 

mitjana empresa PIMEC s'afegi-

rà al Consell Econòmic i Social de 

Mollet representant les pimes de 

la ciutat. La futura col·laboració en 

l'òrgan, promogut a finals de 2018 

per l'Ajuntament amb CCOO i UGT, 

se centrarà en qüestions de forma-

ció i d’ocupació davant d’aquests 

temps de dificultats econòmiques.

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, 

el regidor d’Ocupació, Raúl Broto, i 

la regidora de Promoció Empresa-

rial, Encarna Ortiz, s’han reunit avui 

a l’Ajuntament amb el president 

de PIMEC al Vallès Oriental, Daniel 

Boil, i el delegat territorial de PIMEC, 

Joan Carles Basi. En aquests mesos 

de coronavirus i de greus dificul-

tats econòmiques provocades per 

la pandèmia, l’Ajuntament i PIMEC 

han acordat començar a col·laborar 

conjuntament en les diverses mesu-

res de reactivació de la crisi econò-

mica, així com en propostes de mig 

termini pel que fa al futur desenvo-

lupament econòmic de la ciutat.

L’alcalde va afirmar que "és el 

moment de buscar sinèrgies i que 

cadascú posi el seu gra de sorra 

per sortir junts d’aquesta crisi", 

qui agraïa a PIMEC la seva "bona 

predisposició i col·laboració”. Per 

part de la patronal, Daniel Boil va 

defensar la necessitat d'"impulsar 

la competitivitat de les pimes i els 

autònoms com a principal motor 

econòmic del municipi" per acon-

seguir superar els efectes d'aquest 

virus en l'economia local, "la qual 

s'ha de reactivar i recuperar com 

més aviat millor".  

LA PATRONAL VOL COL·LABORAR EN LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ

A L'AJUNTAMENT DE MOLLET  Representants del govern molletà i de PIMEC

aj. mollet
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Bústia

Uns menteixen, uns altres callen

Davant la denúncia del govern municipal de 
Mollet, presidit pel sr. Monrás, contra tres 
persones que estaven realitzant una encar-
tellada en solidaritat amb els encausats del 
23-S, es van donar algunes reaccions dife-
rents. Algunes d'elles àmpliament recollides 
i expressades en els diaris i mitjans de co-
municació de la comarca. Ara bé volem  de-
tenir-nos i assenyalar, denunciant la reacció i 
posicionament de la secció sindical d'UGT de 
l'Ajuntament de Mollet i també l'omissió del 
partit Podem de Mollet.

UNS MENTEIXEN. La UGT de l'Ajuntament 
s'ha unit al grup encapçalat per l'equip de 
govern i PSC que han manipulat els fets, con-
vertint el policia agressor en víctima amb un 
comunicat en què diu que  els treballadors de 
l'Ajuntament estan patint una atac mediàtic, 
sobretot la Policia Municipal. Es justifiquen 
dient que com a funcionaris públics actuen, 
amb criteris d'objectivitat, neutralitat, impar-
cialitat i servei públic i per això estaran sem-
pre al costat dels treballadors i treballadores 
de l'Ajuntament sense excepcions i els defen-
saran on calgui. Acaben demanant a l'Ajun-
tament que denunciï els responsables de les 
agressions. Doncs bé, unes quantes persones 
que van participar en l’encartellada i van ser 
testimonis directes del que va ocórrer, van 
intentar posar-se en contacte amb la secció 
sindical d'UGT per informar-los dels fets que 
realment van passar i demanar-los una recti-
ficació, però van negar-se a reunir-se amb no-
saltres, donant a entendre que ja s'aclariran 
els fets on toqui, ens imaginem que es referei-
xen a la via  judicial, i remetent-nos a UGT de 
Catalunya, quan va ser un escrit de la secció 

sindical de UGT Ajuntament.
L’esperit del qual es fan ressò de ser  neu-

trals, objectius i imparcials com a funciona-
ris públics, es contradiu en el moment en 
que donen per bona la versió de l'equip de 
govern i la policia municipal i menyspreen 
olímpicament que els informem i expliquem 
com van ser realment els fets. És aquest un 
comportament de servei públic, o és més 
aviat un comportament corporativista molt 
cec? Les ciutadanes i els ciutadans agredides 
no tenen el mateix dret de ser escoltats que 
la Policia Municipal o l'equip de govern, o 
són considerades ciutadanes de segona ca-
tegoria? I si es donés el cas que algun fun-
cionari cometés algun delicte de corrupció, 
d'abús sexual o d'assetjament laboral, tam-
bé se li defensaria, així a cegues, perquè és 
funcionari? A les persones de la secció sin-
dical d'UGT de l’Ajuntament de Mollet, els 
diem què si no volen ser còmplices d'aques-
ta actuació tan injusta i d'aquestes pràcti-
ques antidemocràtiques i corporatives que 
rectifiquin, que encara són a temps.
UNS ALTRES CALLEN. Entre qui no ha dit 
res de res, a més dels grups municipals de 
Cs i *PdCAT, destaquem el grup municipal 
de Podemos Mollet, que una vegada més no 
ha dit res sobre aquest fet tan greu amb el 
silenci per resposta, però tampoc s'han des-
marcat de la posició de l'equip de govern del 
qual formen part amb el PSC. És més, davant 
la petició de tenir una reunió amb ells per in-
formar-los dels fets, tampoc ens han volgut 
escoltar i en aquest cas ni tan sols ens han 
respost. En el cas de Podemos Mollet ja hem 
criticat i denunciat alguns comportaments 
gens democràtics i allunyats d'una defensa 
ferma dels drets fonamentals, quan s'ha ha-

L’augment preocupant dels contagis obliga a prendre mesures per mirar de 
capgirar la tendència. Els últims mesos han estat molts els sacrificis que ha 
fet la ciutadania per adaptar-se a una nova realitat que poc ens imaginàvem fa 
uns mesos, des de reduir la socialització a pràcticament zero fins al tancament 
d’escoles a la primavera o el toc de queda nocturn que posa en evidència –un 
cop més– les enormes desigualtats socials. És evident que els virus són molt 
difícils d'aturar i que la responsabilitat col·lectiva és clau. Però també és cert que 
és responsabilitat de l’administració tenir un pla d’acció coherent que no generi 
encara més incertesa i, sobretot, que no estigmatitzi determinats col·lectius, 
com els joves o la restauració, mentre el transport públic, per exemple, continua 
massificat a les hores punta. Poc es parla de recursos a la sanitat o a l'educació, 
i es debat massa sobre quines mesures restrictives s'imposaran, posant al límit 
els drets fonamentals.
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a veritat és un informe forense 
sobre el cos calent de la realitat. 
La ciència basa la seva autoritat 
en la capacitat de fixar la veritat, 
i sobre aquesta veritat, la política 

legitima allò que fa. Les polèmiques al vol-
tant de la gestió de la pandèmia han eclipsat 
el fet que, en el fons, la legitimitat sobre la 
veracitat emmascara la legitimitat sobre les 
opcions ideològiques que orienten les deci-
sions, els criteris de pensament, allò que al 
final sovint més condiciona les votacions en 
un suposat control democràtic.

La veritat permet fer un discurs de l’inexo-
rable, d’allò ja determinat, de les faves comp-
tades. I per això les persones hem d’entendre, 
com un dels actes que ens exigeix la respon-
sabilitat individual que tan ens refreguen pels 
morros les autoritats, que les mesures antico-
vid adoptades són necessàriament inevitables 
i que, sobretot, no es pot fer res més. La veritat 
mata l’alternativa, l’engany de la il·lusió.

Ningú pensa ja que la veritat més fàctica 
és la pròpia vida; impuls de vida en tots els 
sentits. La nostra vida com a éssers humans 
ja no és només un fenomen biològic, de cos-
sos susceptibles d’emmalaltir, és també un 

L

DE LA VIDA

Politòleg

ORIOL ESCURACave Canem

feix de relacions interpersonals que cons-
titueix la cultura. Ens diuen que evitem 
les relacions socials, quan resulta que les 
relacions laborals també són relacions so-
cials –en què tractem fins i tot amb gent 
aliena-, per la qual cosa s’evita dir allò 
que és: que pretenen que eliminem les 
relacions no productives, aquelles que 
no són profitoses des d’una perspectiva 
merament instrumental. D’aquí ve que la 
contenció actual de la pandèmia té molt 
més d’ideològic i moral que no pas de 
fonament científic. Les activitats produc-
tives no encomanen; el gaudi en plenitud 
vital, i tant que sí! I així s’erigeix un dogma 
moral indiscutible que ens sotmet. 

Per això es dicten cobrefocs i tanca-
ments a l’hostaleria, però no decrets que 
obliguin les empreses –no només acon-
sellar-les– a adoptar el teletreball com 
a regla, per tal d’evitar certes imatges al 
transport públic, per exemple. No es trac-
ta de salvar vides; es tracta de salvar mà 
d’obra productiva, perquè així se salva el 
sistema. El virus destarota el sistema, i 
les autoritats –totes les autoritats, ho re-
calco– adopten l’estratègia ideològica de 
sostenir-lo tal qual, sense plantejar-se un 
canvi que ens faci vitalment més forts. No 
s’aposta per la vida en majúscules.

gut de posicionar en contra de la repressió de 
l'Estat espanyol. I el que més ens preocupa és 
que no són casos aïllats sinó que comencen a 
marcar una tendència si més no preocupant. 
Davant tots aquests fets i actuacions els tor-
nem a preguntar: És aquesta la nova política? 

 cdr mollet
mollet del vallès

Agressió a un carter a Mollet

Ahir –dimecres– van agredir un company 
mentre realitzava el seu treball. Ràbia, in-
dignació i tristesa, molta tristesa és el cúmul 
de sensacions que s'amunteguen al meu 
cervell. Aquest matí, com totes, un company 
de la carteria de Mollet, mentre realitzava 
el seu treball repartint cartes, notificaci-
ons i lliurament de tot tipus de paqueteria 
ha estat agredit per un energumen mitjan-
çant cops de puny, cops de cap, per segons 
l'agressor, haver-li molestat trucant a l' in-
tèrfon del seu domicili, l'agressor descar-
regava el seu catàleg de cops i l'acompa-
nyava de crits, insults i amenaces de mort 
si era denunciat. Cada dia els companys de 
repartiment sortim a fer la nostra feina in-
dependentment de la climatologia, extrema 

calor, fred, pluja, vent... En època de Covid ha 
augmentat la nostra càrrega de treball a me-
sura que disminuïen les contractacions per 
fer arribar als domicilis aquelles comandes 
que per por de la pandèmia s'han realitzat 
cada cop més. Hem guardat les nostres pors 
dins el carro i encara que les experiències 
gairebé sempre són gratificants no ens fal-
ten anècdotes de bronques per no portar un 
enviament o per notificar una multa o algun 
requeriment d'Hisenda, també de vegades 
després de la porta ens trobem amb usuaris 
que ens obren sense màscares, avui l'agres-
sor tampoc la portava, també han augmen-
tat els furts de paquets mentre la legislació 
laboral ens deixa indefensos i, ara? També 
s'ha de permetre que siguem agredits, in-
sultats i amenaçats? Avui el company no ha 
pogut sortir a repartir a conseqüència dels 
cops rebuts, el cos ens demanava deixar el 
barri sense repartir, però el nostre servei a 
la ciutadania està per sobre dels nostres te-
mors, avui una companya va afegir una nova 
por dins el carro, allà entre les postals i els 
paquets i va sortir com cada matí a lliurar la 
correspondència. 

ana isabel carrasco
mollet del vallès
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Alèxia Putellas marca amb EspanyaMiguel Luque, cinquè classificat a Berlín
La molletana Alèxia Putellas va marcar en la 

victòria d'Espanya contra la República Txeca (4-0). 

El duel va tenir lloc divendres passat a Sevilla, 

classificatori per a l'Eurocopa. La jugadora del FC 

Barcelona va fer el quart i definitiu gol. 

El paretà Miguel Luque va participar fa uns dies a les Sèries Mundials 

de natació a Berlín, convocat amb la delegació espanyola. El nadador 

paralímpic va acoseguir el cinquè lloc dels 50 metres braça SB4, assolint un 

registre de 51.15 segons. Aquesta competició s’havia de disputar al passat 

mes de juny i va ser ajornada a causa de la pandèmia de la Covid-19.

MOLLET / SANT FOST. José Atencia, 

de 42 anys i de Sant Fost, i Joaquín 

Ruiz, de 52 anys, seran els dos re-

presentants del Baix Vallès que 

afrontaran del 2 al 6 de novembre 

la Titan Desert, una de les curses 

de bicicleta pel desert més dures 

del món. Aquesta edició tindrà la 

peculiaritat que no serà pel desert 

del Marroc per la situació de la Co-

vid-19 i s'estrenarà en un nou re-

corregut de cinc etapes pel desert 

d'Almeria.  

Per al santfostenc Atencia serà 

la seva tercera experiència amb 

la Titan Desert després de com-

pletar amb èxit les edicions del 

CICLISME | Titan Desert  JOSÉ ATENCIA, DE SANT FOST, I JOAQUIN RUIZ, DE MOLLET, S'HAN INSCRIT A L'EDICIÓ DE LA TITAN DESERT D'ALMERIA QUE COMENÇA DILLUNS

2015 i 2019.  El  ciclista farà la 

cursa amb dos amics amb l'equip 

Sostreplac amb l'objectiu d'aca-

bar-la i gaudir-la. "Creiem que 
és similar a la del 2015, però 
en aquesta ocasió serà a Al-
meria. Això vol dir, que no pot 
ser tan dura com les anteriors 
edicions perquè no patirem 
les altes temperatures del Ma-
rroc, que això comporta molts 
abandonaments i la fa encara 
més dura", admet José Atencia, 

que vol convertir-se en un Titan 

Legend, que són aquells corredors 

que han completat 3.500 km a la 

Titan Desert. "Farem aquesta 

Titans baixvallesans del desert
ja

tercera edició i volem fer-la dos 
anys més, que aleshores creiem 
que podrem superar els 3.500 
km. És una fita que tenim", diu. 

A més, enguany amb l'equip 

Sostreplac fan la cursa amb una 

causa solidària per la Lluita de 

l'Abril, una nena de 4 anys i de 

Badalona, amb una malaltia rara, 

neurodegenerativa que l'afecta al 

desenvolupament cognitiu. 

De les cinc etapes, amb un to-

tal de 428 km, la quarta etapa és 

la més dura, amb 106 km i 2.307 

metres de desnivell acumulat. 

Aquesta serà la ruta que tam-

bé afrontarà el molletà Joaquin 

JOSE ATENCIA  Serà la seva tercera participació i anirà companyat

jr

JOAQUIN RUIZ  És la primera vegada que s'inscriu en la prova del desert

Ruiz, debutant en la Titan Desert. 

"El meu objectiu és acabar-la 
perquè en el meu grup d'edat 
competeixo amb grans ciclistes 
com Miguel Indurain o Melcior 
Mauri", riu Ruiz, que sap de la di-

ficultat: "El circuit és dur, però 
la quarta etapa dona molt de 
respecte, hi ha molt desnivell". 

Joaquín Ruiz pertany a dos 

grups d'entrenament de Mollet, 

Borell BTT i Los Piratas. De fet, el 

molletà volia fer la cursa amb un 

amic, Jesús Martínez. "Ell ha fet 
la cursa dos anys, però enguany 
no ha pogut venir i jo he decidit 
fer-la tot sol. Serà una expe-

5 etapes

La Titan Desert és una de les proves 
més dures del món en bicicleta. Per 
aquest 2020, que suposa la seva 15a 
edició, consta de sis etapes a Almeria, 
sent la quarta la més dura, amb sorti-
da i arribada a Tabernas, amb 106 km 
i 2.307 metres de desnivell acumulat. 
En total, 428 km que atrau any rere any 
exciclistes professionals, com enguany 
amb Melcior Mauri, campió de la Vol-
ta a Espanya, que capitaneja l'equip 
KH-7 Logifrio, amb seu a Canovelles, 
i que tindrà a les seves ordres Miguel 
Indurain, cinc vegades campió del Tour 
de França; Josep Betalú, que buscarà 
el seu cinquè triomf a la Titan Desert; i 
Sylvain Chavanel (rècord de participa-
cions en el Tour amb 18 edicions a les 
cames).

428 KM EN BICI PEL 
DESERT D'ALMERIA

Els clubs adapten l'horari dels 
entrenaments pel toc de queda

POLIESPORTIU LES ENTITATS DEL BAIX VALLÈS HAN PASSAT DIFICULTATS PER ENCABIR SESSIONS

BAIX VALLÈS. Els clubs han hagut 

d'adaptar l'horari dels entrena-

ments pel toc de queda de la Ge-

neralitat de Catalunya, des de les 

22 h fins a les 6 h aquesta setma-

na. La restricció ha provocat que 

les activitats esportives acabin a 

les 21 h; de manera que no es pot 

fer ús de la instal·lació en la franja 

horària de 21 a 22 h, majoritària-

ment usada pels equips sèniors. 

Amb l'objectiu d'aconseguir que 

tots els equips entrenin, el CF Mo-

llet UE ha reduït el temps d'entre-

nament, d'1 hora i 30 minuts a 1 

hora i 10 minuts. "Els coordina-
dors han d'estar atents que to-
thom sigui puntual, no hi ha cap 
altra solució", admet el president 

Jordi Candela, que admet que del 

primer equip no tots poden en-

trenar i fer-ho als matins és una 

opció que no acaba d'agradar. En 

aquest sentit, del CB Vila Montor-

nès també ha reduït l'horari d'en-

trenaments, del sub-21 i júnior, a 

45 minuts, "això ens permet aca-
bar prop de les 20.30 hores les 
sessions", diu el president, Xavi 

Espín. 

El FS Parets, fins i tot, aquesta 

setmana no ha pogut entrenat el 

sènior masculí, per incompatibi-

litats amb l'horari, i el femení té 

molts problemes per fer-ho. "No 
podem entrenar totes juntes, 
així que vénen és que poden. I 
el masculí, no ha entrenat per-
què ells començaven a partir de 
les deu de la nit. Estan mirant 
un dia a la tarda, però no tots 
poden", diu David de la Torre, 

coordinador del conjunt paretà. 

Tanmateix ha reajustat l'entrena-

ment del sènior el FS Unión Lla-

gostense, que considera que "així 
no podem seguir, si no tornem 
a competir, parem", diu el pre-

sident del club llagostenc, Javier 

Castañeda.  jl.r.b.

riència nova", comenta el ciclis-

ta, que va començar la preparació 

per a l'edició del 2020 després del 

Nadal del 2019. Des d'aleshores 

ha entrenat dur, excepte el temps 

de confinament. Un cop que es 

va saber que finalment es faria 

a Almeria, va intensificar els en-

trenaments "fent quatre o cinc 
sortides a la setmana, fent una 
d'elles 100 km d'una tacada".

La cursa començarà dilluns 

amb cinc etapes seguides.  jl.r.b.

Les competicions esportives 
s'ajornen quinze dies més
BAIX VALLÈS. Les competicions 

esportives s'ajornen quinze dies 

més a causa de les noves restric-

cions de la Generalitat de Cata-

lunya per evitar la propagació de 

la Covid-19. De fet, algunes fede-

racions catalanes ja havien anun-

ciat l'ajornament de competicions 

dijous al matí, com ha estat el cas 

de les federacions de bàsquet o 

handbol. Poc després de les me-

sures presentades ahir al migdia 

pel govern català, la resta de fede-

racions es van haver d'acollir a la 

restricció. 

D'aquesta manera, els pròxims 

dos caps de setmana tan sols es 

permetran la pràctica de l'esport 

professional i les lligues d'àmbit 

estatal, és a dir, que pertanyen a 

les federacions espanyoles res-

pectives.

D'altra banda, es tancaran tam-

bé tots els equipaments esportius, 

excepte els de tecnificació i lligues 

professionals. Així doncs, els clubs 

baixvallesans no es podrà entre-

nar durant una quinzena de dies.

Tampoc s'obriran els gimnasos, 

tancats durant la quinzena.  

ES TANQUEN ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS I ELS GIMNASOS
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L’Eixida, de Granollers, 
fomenta la sobirania cultural

- D’on sorgeix el nom de L’Eixida?

- Joan: El nom va sortir a partir d’una 

pluja d’idees. Volíem un nom que fos fe-

mení i ens va agradar perquè una eixida 

és un espai d’una casa, com un pati inte-

rior, i és un lloc recollit, acollidor, íntim 

però obert, i que és de trobada.

- Què és L’Eixida?

- J: L’Eixida és una associació o més aviat 

un col·lectiu que va néixer el 2017 for-

malment, però que ja portava uns mesos 

gestant-se, i que ve de L’Incult, que era 

un festival de l’agitació cultural que les 

seves primeres edicions s’organitzaven 

des de L’Esquerda, que a la vegada era 

una associació i un casal popular. Algu-

na gent de la qual organitzàvem aquest 

festival, quan vam tancar L’Esquerda, 

vam pensar que volíem seguir fent co-

ses. Quan vam començar a parlar-ho el 

2017 ja apuntàvem a poder fer un pro-

cés a tendir cap a la professionalització.

- I en aquest procés vau contactar 

amb l’Ateneu Cooperatiu.

- Anna: Va arribar un moment en què vam 

veure que començàvem a treballar amb 

una voluntat professionalitzadora. Vam 

conèixer que hi havia el recurs de l’Ate-

neu Cooperatiu i vam pensar que una 

bona manera de veure cap a on podíem 

tirar com a associació i a nivell professi-

onal era a partir del suport de l’Ateneu.

- En quin punt es troba l’assessora-

ment?

- A: Tenim una persona de referència a 

l’Ateneu i estem en un punt de veure la 

viabilitat econòmica del projecte.

- Què pretén fer l’entitat?

- J: El que intentem és treballar en el 

camp de l’educació i la cultura i fer pro-

cessos col·lectius en aquests àmbits, i 

apuntar cap a la sobirania cultural, que 

és que tothom tingui dret, no només a 

gaudir de la cultura que es fa, sinó tam-

bé de crear la seva pròpia cultura.

- Poseu-nos alguns exemples d’activi-

tats en què hi hàgiu participat?

- A: L’Eixida, amb aquesta idea de tre-

ballar en la cultura i en l’educació i en 

la comunitat, hem volgut ser presents 

aquest any en la tercera edició de la 

Fira de l’Economia Social i Solidària de 

Granollers, que aquest any s’ha formu-

lat amb una sèrie de xerrades. Nosaltres 

ens hem encarregat d’aquesta part de 

parlar sobre què té a veure la cultura 

amb l’Economia Social i Solidària. Pa-

ral·lelament, a nivell més professional, 

estem fent el projecte educatiu del fes-

tival Panoràmic de Granollers, que és un 

festival de cinema, fotografia i més. Ja fa 

tres anys que fem la proposta educati-

va i pedagògica, que consisteix a donar 

a conèixer aquest festival entre la gent 

més jove de la ciutat 

i la comarca, i ho fem 

intentant que els joves 

que hi participen siguin 

part activa d’aquest 

festival.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

Les càmeres de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 
han visitat Granollers per conèixer L’Eixida, qui es defineix 
a les xarxes com una entitat d’agitació cultural itinerant i 
que darrerament està valorant el pas a cooperativa amb 
l’assessorament de l’Ateneu, arran de la seva voluntat pro-
fessionalitzadora. En parlem a Roca Umbert amb els seus 
dos socis, l’Anna Maimir i en Joan Gener.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

arxiu

MOLLET. La conferència C de la Lli-

ga d'EBA es reestructura de tres 

a cinc grups. Els equips catalans, 

que dimarts van reunir-se amb 

representants de la Federació Ca-

talana de Bàsquet, han proposat 

a la Federació Espanyola de Bàs-

quet reduir el nombre d'equips 

per cada grup, que passa a ser de 

tan sols set equips, amb la idea 

d'iniciar la competició el 7 i 8 de 

novembre. 

El grup dels tres equips vallesans 

–DM Group Mollet, Granollers i Lli-

çà d'Amunt– passaria a ser el C-4 

amb Mataró, Quart, Almozara de 

Saragossa i Consell de Mallorca. La 

premissa per a aquesta modifica-

ció ha estat l'obligatorietat de fer 

proves PCR setmanals abans dels 

partits, a petició de la federació 

espanyola. A partir d'aquí, les dar-

rers setmanes s'han intensificat els 

contactes i les reunions telemàti-

ques entre els clubs catalans, que 

ja van acordar fins a dues vegades 

ajornar l'inici de la competició de 

BÀSQUET | Lliga EBA  MOLLET, GRANOLLERS I LLIÇÀ D'AMUNT FORMEN PART DEL GRUP C-4

La Lliga EBA es reestructura 
a petició dels clubs catalans

la conferència C. 

El tercer cop que s'ajorna l'inici 

de la competició és amb l'acord de 

dimarts, que redueix la competi-

ció. La proposta fa que els equips 

passin de disputar 22 jornades, a 

tan sols 12 a la fase regular. Així 

que l'import pressupostat de les 

proves PCR seria molt menor per 

als equips, una petició indispensa-

ble perquè els clubs puguin qua-

drar els comptes de la temporada. 

El calendari preveu disputar 

dues jornades i descansar un cap 

de setmana, durant la fase regu-

lar. Pel que fa al descens, l'últim 

classificat baixaria; mentre que 

els primers classificats i els tres 

millors segons, jugarien una fase 

d'ascens.  jl.r.b.

LA LLAGOSTA. El CD La Concòrdia 

és l'únic equip baixvallesà que 

competeix. Les noies de la Llagos-

ta van estrenar-se el cap de set-

mana amb victòria a la Segona Di-

visió estatal de futbol sala, que és 

la segona màxima categoria esta-

tal. L'equip va imposar-se contra 

el Mataró amb un clar 0 a 4. 

FUTBOL SALA | Segona Divisió  L'EQUIP LLAGOSTENC VA GUANYAR EL CAP DE SETMANA AL MATARÓ

La Concòrdia, únic equip 

baixvallesà en competició
CD La CONCÒrDia

EN JOC L'equip llagostenc en un partit anterior al CEM El Turó

però Mónica Utrilla, sota pals, va 

estar molt encertada. Després van 

arribar el tercer gol de Villa i un 

de Naiara, que van deixar senten-

ciat el partit. Villa havia de formar 

part aquesta temporada del cos 

tècnic de la Concòrdia, però al 

final li han fet fitxa després que 

Elida deixés l’equip per anar a es-

tudiar a Tarragona. 

Dissabte contra el CN Caldes
Després d’aquesta victòria, la 

Concòrdia se situa colíder del sub-

grup 2A de la Segona Divisió es-

panyola amb tres punts. Dissabte, 

si la pandèmia de la Covid-19 ho 

permet, les llagostenques rebran 

la visita del Club Natació Caldes, 

que suma un punt després d’ha-

ver empatat l’únic partit que ha 

jugat. El duel tindrà lloc al CEM El 

Turó a les 17 h. 

L'equip llagostenc desconeix 

si podrà finalment jugar contra 

el Caldes a casa. "Elles no van 

poder jugar per un tema de 

Covid-19, veurem si finalment 

estan disponibles per jugar el 

partit", admet Javier Ruiz, que fa 

diues setmanes va haver de con-

finar-se com la resta de l'equip i 

per aquest motiu no van poder 

disputar la primera jornada del 

campionat. 

Les jugadores que entrena Ja-

vier Ruiz no van tenir cap pro-

blema per sumar la primera vic-

tòria de la temporada. Abans del 

descans, Villa va marcar dos gols, 

que deixava l'electrònic amb un 

0 a 2. Les de Mataró van inten-

tar retallar diferències durant els 

primers minuts de la segona part, 

EN JOC El DM Group Mollet a la pista del Granollers a la Lliga Catalana
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MONTORNÈS. La 27a edició de la Mit-

ja Montornès, Montmeló, Vilanova 

i la Roca no se celebrarà durant el 

2020. El Club Atletisme Montornès 

ha decidit posposar-la per segona 

vegada aquest any i deixar-la fins 

al 2021 davant l'actual situació de 

la Covid-19."Degut a la situació 

d’excepcionalitat, per contenir 

de la mobilitat i per facilitar la 

prevenció de la pandèmia que 

estem patint, ens veiem en l’obli-

gació d’ajornar novament la Mit-

ja 2020", informa en un comunicat 

el club que havia previst celebrar-la 

el 15 de novembre.

L'organització ha pres aquesta 

decisió després de reunir-se amb 

els quatre ajuntaments per on 

passa la cursa vallesana i diumen-

ge va comunicar-ho. "Estem tre-

ballant per poder tenir enllestit 

tot per quan la situació ho per-

meti i oferir-vos, com sempre 

durant aquests 27 anys, unes 

CURSA POPULAR  LA CURSA S'HAVIA PREVIST CELEBRAR EL 15 DE NOVEMBRE PERÒ DIUMENGE ES VA DECIDIR AJORNAR NOVAMENT

La Mitja Montornès se suspèn 
pels rebrots de la Covid-19

curses de qualitat amb l’afegit 

de seguretat i higiene que són 

obligats en aquests temps", di-

uen des del club. "Agraïm molt 

sincerament el vostre suport i 

confiança, motivació extra per 

nosaltres per continuar enda-

vant, tot i les adversitats, i mi-

rar amb optimisme un futur 

a mitjà termini en el qual po-

der-vos trobar a totes i tots no-

vament corrents pels carrers 

dels nostres pobles".

La Mitja Montornès suspèn per 

CURSA Un dels moments a Montornès d'una edició passada 

L'edició del 2021

Per al 2021 el club valora diversos es-

cenaris, segons la situació pandèmica. 

"Estem treballant ja de cara al 2021 
per poder córrer la cursa en qual-
sevol moment de l'any, mentre sigui 
segura i eviti la propagació del virus. 
Tenim tot preparat per convocar la 
cursa a un mes vista i celebrar-la, 
però no sabem quan podrem activar. 
Tot depèn de la situació que tinguem 
el 2021", admet un dels membres del 

comitè organitzador, Luis Duarte, que 

reconeix que la no celebració de la 

cursa és perjudicial econòmicament 

pel club: "L'entitat té atletes que van 
a campionats d'Espanya i internacio-
nals, i la celebració de la cursa aporta 
diners al club. Aquest any no els tin-
drem, com tampoc d'altres activitats 
que fem. Tot i la situació, primer és la 
salut de tothom".

L'ORGANITZACIÓ NO 
DESVETLLA LA DATA

Rosa Casado queda tercera 
a l'estatal màster de Sòria

DUATLÓ | Màster L'ATLETA DEL CLUB TRIATLÓ SANT GERVASI COMPLETA UNA TEMPORADA PER EMMARCAR AMB UN TRIPLE CAMPIONAT DE CATALUNYA 

MOLLET. Rosa Casado, del Triatló 

Sant Gervasi, està vivint un 2020 

esportivament excel·lent amb el 

duatló màster. Al calendari català 

s'ha proclamat triple campiona de 

Catalunya imposant-se a la Copa 

Catalana i als campionats per 

edats i categoria, ara ha signat una 

fi de temporada per emmarcar 

amb el tercer lloc al Campionat 

d'Espanya màster, que va tenir 

lloc el cap de setmana a Sòria. 

Casado va triomfar en la ca-

tegoria de 50 a 54 anys, sent la 

tercera classificada de la mitja 

distància, que consta de 14 km 

corrents, 56 en bicicleta i un últim 

novament corrents de 7. L'atleta 

del club molletà va completar la 

cursa amb un temps de 4 hores, 

9 minuts i 7 segons, a 14 minuts 

de la plata. "Estic molt contenta 

perquè no sabia si finalment es 

podria fer la cursa per la situ-

ació de la Covid-19. Poc abans 

de l'estatal ens van dir que el 

recorregut es reduïa i 24 hores 

abans de la prova, van tornar al 

pla inicial. Físicament no estava 

en el meu millor moment, però 

un cop en cursa vaig poder ser 

tercera", admet Casado, que es 

mostra molt satisfeta del bronze: 

"he quedat tercera competint 

amb atletes que es poden de-

dicar a això. La guanyadora és 

mundialista, en el meu cas jo 

treballo de comercial i he de 

ATLETISME| Paralímpic  

Martín Parejo 
competeix en un 
control a València

MOLLET. L'atleta paralímpic Mar-

tín Parejo va tornar a competir el 

cap de setmana passat a València, 

en un control absolut, i ho va fer 

amb bones sensacions, fent el salt 

de llargada amb una bona marca, 

5,94 metres. El martorellesenc, 

que entrena a les pistes de Mollet, 

té com objectiu superar els 6,20 

metres. Dissabte, si la padèmia ho 

permet, competirà a l'Hospitalet i 

el proper cap de setmana a Lloret 

de Mar amb el Campionat de Ca-

talunya.  

segon cop la prova en un any, la 

primera vegada va ser el 29 de 

març.  JL.RodRíguez beLtRán

Rc

ROSA CASADO

treure el temps d'on puc". 

L'atleta es mostra contenta per 

la temporada realitzada, malgrat 

la retallada del calendari, amb una 

triple corona al circuit català i ara 

amb un bronze estatal. "Aquest 

any ha estat el millor per a mi. 

He fet el canvi de categoria i sóc 

triple campiona catalana, ara 

bronze estatal. Crec que al Cam-

pionat d'Espanya es van alinear 

tots els astres", comenta Casado, 

que amb el tercer lloc a l'estatal 

té dret a participar al Campionat 

d'Europa i al Campionat del Món, 

màster.  JL.RodRíguez b.

ARXIU

MARTÍN PAREJO
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Temperatura òptima

i altres consells claus

Ara que els matins comencen a ser 

freds, la DGT torna amb els consells 

de l'ús adequat de la calefacció en el 

cotxe. A l'hivern incideixen dos fac-

tors: un és l'ús d'abrics, que pot restar 

eficàcia al cinturó de seguretat i un 

altre, l'efecte que té l'aire calent en el 

nostre cos i en la conducció, i cap a on 

l'orientem.

La temperatura aconsellable per a 

circular, segons l'AECA-ITV, ha d'oscil-

lar entre 19 i 22 graus. Si anem amb 

una temperatura més elevada, aques-

ta pot provocar-nos somnolència, fa-

tiga i irritabilitat, la qual cosa reduirà 

la nostra capacitat d'atenció i reacció 

enfront d'imprevistos.

També és aconsellable treure’s 

l'abric per a conduir, no perquè sigui 

una infracció en si mateixa, sinó per-

què limita la llibertat de moviment al 

volant del conductor i a més pot posar 

en perill la nostra seguretat perquè no 

permet que el cinturó s'ajusti correc-

tament. Això ens portaria a l''efecte 

submarí'. Succeeix quan el cos no està 

ben subjecte pel cinturó (folgat o mal 

ajustat), pressiona el seient cap avall 

i es llisca per sota de la banda abdo-

minal.

Un altre consell és encendre la ca-

lefacció amb el cotxe en marxa. Si ho 

fem abans, l'aire calent generar baf en 

els cristalls (pel contrast de tempera-

tures exterior i interior) i ens impe-

deix veure correctament. Aquest gest 

pot provocar a més, esquerdes en la 

lluna.  amic - motorpasion.com

Generalment els usuaris prenen les 

precaucions apreses en les autoescoles, 

avisant amb els intermitents d'emer-

gència, col·locant el triangle i posant-se 

l’armilla d'alta visibilitat. Aquestes 

pautes són les mateixes que es fan a cel 

obert i no realitzen cap actuació més 

enllà pel fet d'estar dins un túnel. No 

obstant això, existeixen altres actuaci-

ons que s'haurien de tenir en compte 

per les particularitats de la infraestruc-

tura. Entre ells, l'ús dels elements de 

seguretat dels quals disposa, com els 

pals SOS, extintors o boques d'incendi 

equipades.

Davant una avaria, si és possible, s’ha 

de deixar-se el vehicle el més proper 

a les parets del túnel. D'igual manera, 

cal procurar no romandre en la calça-

da i fer ús dels vestíbuls de les sortides 

d'emergència del túnel, sobretot si en 

el vehicle van més ocupants o si hi ha 

nens o persones grans. A més, el cotxe 

ha de romandre amb les rodes girades 

cap a la paret del túnel i el propietari 

dels vehicle ha d'estar uns metres per 

davant.

En qualsevol cas, es tracta de buscar 

la zona més segura possible del túnel, 

com un entrant o la mateixa sortida del 

túnel si es troba pròxima. Encara que 

no són freqüents les avaries i accidents 

en aquests entorns, ocorren, pel que 

hem de saber com actuar en qualsevol 

moment.  amic - motorpasion.com

Seguretat 
en túnels

INTERIOR Comprovació de la temperatura en un cotxe



dv, 30 octubre 202028 ESPORTS

arxiuPARETS. L’alpinista Sergi Mingote 
intentarà a partir del desembre as-
solir un repte que mai cap alpinis-
ta ha aconseguit, fer el cim del K2 
(8.611m) hivernal. El paretà està 
dins de l’expedició Seven Summit 
Trecks, que consta de 10 alpinis-
tes i 10 sherpes. El grup vol assolir 
per primer cop aquest repte que 
molts alpinistes han intentat però 
que de moment segueix sense aca-
bar amb èxit.

Sergi Mingote ha remarcat que 
en començar aquest 2020 en cap 
cas hauria pensat de poder entrar 
en un projecte com el de fer el K2 
hivernal però que, quan va sorgir 
l’oportunitat, no podia rebutjar-la. 
“Estàvem ultimant les gestions 

i ajustant dates, la manera de 

fer l’enviament i com transpor-

tar-lo a la seva destinació final 

pel projecte d’Onat Foundati-

on i  vaig rebre la invitació de 

Dawa Sherpa per unir-me al seu 

projecte, coliderant l’expedició 

d’hivern al K2. No vull amagar 

que rebre la seva proposta és 

una gran temptació per a qual-

sevol alpinista, un projecte amb 

què sempre somies”, ha explicat. 
El fet de fer alguna cosa que 

mai ningú ha aconseguit és una 
motivació més per Mingote. “Es-

tar al Karakorum a l’hivern i la 

possibilitat d’intentar fer el que 

potser és l’últim gran repte d’hi-

vern en els pics de 8.000 metres 

va ser una cosa que no se me 

n’anava del cap. Però hi havia 

molts factors a tenir en compte: 

econòmics, familiars, solidaris 

(no volíem renunciar al projec-

te d’ajuda que teníem en marxa 

i combinar-ho amb el K2 era 

molt complicat)", ha comentat.
Mingote marxarà cap al Pakistà 

ALPINISME  EL PARETÀ INTENTARÀ AMB SEVEN SUMMIT TRECKS FER EL CIM DE 8.611 METRES

Sergi Mingote vol fer història 
coronant el K2 hivernal

el pròxim 19 de novembre per in-
tentar aquest nou repte, novament 
majúscul.

Una fita impossible
L’alpinista de Parets ha reconegut 
que tot i que es troba en un molt 
bon moment de forma intentar 
superar el camp 3 (7.300 metres), 
cosa que no ha fet ningú fins ara, 
seria ja tot un èxit per aquesta 
nova aventura. Dues de les darre-
res expedicions que han provat el 
K2 hivernal van ser el passat 2019 
l’encapçalada per l’alpinista basc 
Alex Txikon, i una altra amb els ru-
sos Artem Braun y Vassily Pivtsov. 
La història dels intents al K2 hiver-
nal es van iniciar l’any 1988, sense 
èxit.  JL.RodRíguez b.

MINGOTE A la seu d'Onat Foundation a Parets del Vallès

MONTORNÈS. Sebastián Pérez, 
president del Club Petanca Sant 
Sadurní de Montornès, ha guanyat 
el Campionat d'Espanya en duple-
tes de petanca. L'estatal va tenir 
lloc el 17 i 18 d'octubre a Palma 
de Mallorca i va reunir els millors 
jugadors de petanca, amb la parti-
cipaació d'un total de 64 jugadors 
entre les categories de Primera i 
Segona Divisió. 

Gairebé un mes després del seu 
subcampionat de Catalunya de 
clubs per dupletes, el nou presi-
dent del Club Petanca Sant Sa-
durní, ha tornat a pujar al podi, 
en aquesta ocasió, a l’estatal de 
petanca en dupletes amb el ter-
cer lloc de la Segona Divisió. Això 
sí, Pérez ho ha fet representant el 
Club Petanca San Antonio Llefià, 
tal com va fer amb el Campionat 
de Catalunya, també de la Sego-
na Divisió. El montornesenc ha 

PETANCA  EL MONTORNESENC ÉS BRONZE AMB EL LLEFIÀ

Sebastián Pérez, tercer 
a l'estatal de dupletes

Repte 14x1000

Sergi Mingote ha vist com aquest 2020 

i com ha passat a la gran majoria del 

planeta, els projectes anaven canviant. 

El de Parets va haver d’interrompre el 

projecte del 14x1000 en què pretenia 

escalar els 14 cims de més de 8000m, 

sense oxigen suplementari, en uns 

1000 dies.  Un cop ajornat aquest pro-

jecte Mingote va iniciar l'Olympic Rou-

te, que el va portar a assolir diferents 

cims europeus en la ruta que va unir 

Barcelona i l’Olimp, de Grècia.

MINGOTE, A L'ESPERA 
DE LA COVID-19

El Circuit decideix el campió 
de l'International GT Open

MOTOR | Automobilisme  SENSE PÚBLIC EL CAP DE SETMANA

BAIX VALLÈS. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya acull un any més 
un dels campionats de GT’s por 
excel·lència, l’International GT 
Open. Aquesta edició, a més, serà 
la que clausurarà el vigent curs 
esportiu del certamen, factor que 
incrementa encara més els atrac-
tius del cap de setmana.

De divendres a diumenge, el 
traçat mundialista serà escenari 
de multitud de competicions dife-
rents amb vehicles molt diversos 
també. Des de l'experiència dels 

pilots de l’International GT Open 
a les joves promeses de l’Euro-
formula Open o Formula Regional 
European Championship. A més, 
pilots i formacions de casa, així 
com cognoms molt reconeguts en 
el món del motorsport internaci-
onalment.

El plat principal és, sense cap 
dubte, l’International GT Open, 
que després de cinc rondes cele-
brades, arriba a Barcelona amb el 
campionat per decidir, que se ce-
lebrarà sense públic. 

FEP

SEBASTIÁN PÉREZ

guanyat juntament amb els seus 
companys de Llefià, Ángel Heras i 
Marcial Sánchez, sent medalla de 
bronze. 
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CULTURA

Albert Vilaró, al club de lectura de Sant Fost

Dijous 5 de novembre a les 18.30 h tindrà lloc una nova sessió del club 

de lectura de Sant Fost de Campsentelles, a la Biblioteca Biblio@teneu. 

En aquest cas, el protagonista serà Albert Vilaró, autor de la novel·la 

La Bíblia Andorrana. Vilaró assistirà a Sant Fost per parlar del seu 

llibre, que han llegit aquest mes els participants del club de lectura.

'Camí de Sirga', a Montornès

La Biblioteca de Montornès recupera les 

tertúlies mensuals del grup Parlem de llibres 

i dimarts (18 h) es reuniran per comentar la 

novel·la Camí de Sirga, de Jesús Moncada.

L'activitat és gratuïta i requereix d'inscripció.

'Fer-se present: 

al llindar de 

l’invisible' nou 

laboratori del CRA'P

MOLLET. Ja estan disponibles les 

inscripcions –a info@cra-p.org  o 

al 666 763 504– per al laboratori 

d'arts escèniques organitzat pel 

CRA'P sota el nom de Fer-se pre-

sent: al llindar de l’invisible i que 

tindrà lloc tres caps de setmanes: el 

14 i 15, i el 28 i 29 de novembre; i el 

19 i 20 de desembre. El preu total és 

de 180 € i 70 € per cap de setmana, 

amb descomptes per als associats 

al CRA'P i graduats de l'Institut del 

Teatre, entre d'altres. L'activitat es 

realitzarà dins d’un marc de refle-

xió i transmissió sobre el fet escènic 

i creatiu. A partir de pràctiques in-

dividuals i de propostes comparti-

des es genera un espai d’anàlisi i in-

vestigació sobre la forma, el temps 

i la presència en el llenguatge del 

que avui s'anomena art escènic i 

els seus models de representació. 

S’abordarà el moment present i la 

seva significació en l’acció. El LAB 

està basat en un principi de reci-

procitat que es nodreix de les ex-

periències, aportacions, capacitats 

i propostes de cada participant. 

cra'p

CARTELL DE L'ACTIVITAT

PATRIMONI  DE MOMENT JA ESTAN DISPONIBLES LES ACTES DELS PLENS DE L'AJUNTAMENT DES DE 1954 FINS AL 2008

L'Arxiu de Parets crea un web on 
publicar-hi documents i imatges

arxiu de parets

IMATGE HISTÒRICA  Fotografia de l'arxiu municipal de la plaça de la Vila de Parets als anys 50

arxiu de parets

ACTA DEL PLE DEL 17-12-1954

arxiu de parets

ACTA DEL PLE DEL 28-01-1937

PARETS. L'Arxiu Municipal de Pa-

rets va estrenar dijous un portal 

web que inclourà actes, fotografi-

es i tota mena de documents grà-

fics disponibles de la història del 

municipi.

La plataforma utilitzada és Fo-

toWeb, que permet la visualització 

i descripció dels arxius a través del 

web arxiufotografic.parets.cat/fo-

toweb. Inicialment, s’hi han publi-

cat les actes dels plens municipals 

des de l'any 1854 fins a l’any 2008, 

accessibles per a tota la ciutadania 

i la intenció és que pròximament 

s’hi puguin afegir fotografies, car-

tells, fonts orals i altres documents 

d'interès.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajun-

tament reforça l'aposta per la difu-

sió del patrimoni, com ja va fer a 

finals de setembre creant un apar-

tat del web municipal on trobar 

un fons documental de la fàbrica 

La Linera, amb motiu del seu 140è 

aniversari.

Pel que a patrimoni, cal destacar 

que la regidoria de Patrimoni Cul-

tural, en mans de Neus Jordà (Pa-

rets per la República), va ser una 

de les novetats del cartipàs pre-

sentat el juny del 2019 per l'ales-

hores nou govern paretà. 
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MOLLET. La virtualitat és darrera-

ment protagonista de reunions, 

xerrades, conferències i fins i tot 

d'actes culturals. El cap de setma-

na passat, els Castellers de Mollet 

havien de celebrar la 28a edició de 

la Diada Castellera. Tanmateix, cap 

de les activitats tradicionals ni de 

les que havien adaptat per al con-

text de la pandèmia finalment es 

van poder desenvolupar. La Diada, 

per tant, es va traslladar de la pla-

ça Prat de la Riba, del Mercat Vell i 

dels carrers de la vila a una inici-

al Diada virtual per als socis, que 

posteriorment es va obrir a tota 

la ciutadania al canal de YouTube 

castellersdemollet.

En aquest canal, els aficionats 

als castells podran gaudir de més 

de mitja hora d'actuacions diver-

ses realitzades pels de verd claret 

els darrers anys.

Una programació frustrada
El president de l'entitat, Ciscu 

Carvajal, explica que ja d'entrada 

eren conscients que no podrien 

fer castells, perquè és inviable 

fer-los mantenint les mesures de 

seguretat. Ara bé, sí que havien 

previst una programació presen-

cial que aniria del divendres 23 al 

diumenge 25.

Divendres s'havia previst "fer 

decoracions per a la plaça Prat 

de la Riba i per al Mercat, amb la 

pancarta de la 28a Diada".

Dissabte tocava arrencar amb 

l'esmorzar del soci, "que cada 

any fem al carreró del Mercat 

Vell" i al migdia s'havia preparat 

un concert de gralles i tabals. Més 

art i cultura a la tarda amb una "ac-

tuació de màgia del nostre amic 

Pau Segalés", explica Carvajal. La 

música havia de ser la protagonis-

ta de la nit, així com un sopar per 

als socis.

Diumenge tocava la diada vir-

tual amb projectors al Mercat Vell 

–volien projectar-hi el vídeo que 

finalment han penjat a les xarxes–, 

seguit del tradicional dinar de diu-

menge per als socis i que havia de 

cloure amb diverses activitats a 

càrrec de membres de la colla.

Tot plegat es va decidir suspen-

dre amb una decisió de "consens" 

entre l'Ajuntament i l'entitat.

Castellers, a més, han volgut su-

mar-se al suport a la restauració 

compartint aquests dies imatges de 

socis que han demanat menjar en 

alguns dels bars o restaurants que 

patrocinen l'entitat. També a les 

xarxes han penjat aquests dies una 

fotografia per cadascuna de les 28 

edicions de la Diada Castellera de 

Mollet i explicant els castells realit-

zats. La darrera, el 2019, en un "any 

d'alts i baixos i amb baixes signi-

ficatives al tronc" van descarregar 

un 3d7, un 4d7 i un 5d6 i van tancar 

amb un vano de 5.

Sense data d'eleccions
Per últim, cal destacar que a finals 

de novembre és moment de dissol-

dre la junta de la colla i de celebrar 

una assemblea de constitució de la 

nova junta. Tanmateix, les eleccions 

s'hauran de prorrogar a causa del 

context actual de la pandèmia. "S'ha 

enviat una carta a tots els socis in-

formant que no es podrà realitzar 

l'assemblea i que ara mateix ens 

mantenim com a junta i tècnica 

en funcions", explica el president, 

Ciscu Carvajal.  sergio carrillo

POPULAR  MALGRAT QUE L'ENTITAT PREVEIA FER ACTIVITATS ALTERNATIVES I ADAPTADES, FINALMENT VAN CONSENSUAR-NE AMB L'AJUNTAMENT LA CANCEL·LACIÓ

castellers de mollet

DIADA VIRTUAL  Imatge amb tots els participants d'aquesta 28a edició

La pandèmia trasllada la 28a 
Diada Castellera de la plaça 
Prat de la Riba a internet

MOLLET. Setmana intensa per als 

joves artistes de l'escola d'arts es-

cèniques de Mollet La Tramolla. 

D'una banda, divendres van repre-

sentar al Jardinet del Casal Cultu-

ral La Ópera del Todo a 1€, basat en 

el famós musical de Bertolt Brecht 

i Kurt Weill L’òpera dels tres rals.

Ambientada en un Londres vic-

torià marginal i anacrònic, l’obra 

narra la vida, ascens i caiguda del 

famós lladre Mackie Navaja. En 

aquesta versió, la Companyia Jove 

de La Tramolla va combinar el text 

original de Bertolt Brecht amb una 

posada en escena i uns números 

musicals innovadors. De fet, fins 

i tot i van incloure un clàssic del 

grup de música Camela.

D'altra banda, el mateix dissab-

te es va celebrar la semifinal del 

concurs artístic comarcal Lliçà té 
talent, en el qual hi havia tres pro-

postes tramollaires seleccionades: 

la Companyia Jove MadBeats de 

dansa urbana i les actrius i can-

tants Rebeca García i Inés Fernán-

dez de los Muros. Totes tres pro-

postes van passar a la final, que 

estava prevista que se celebrés el 

pròxim dissabte 14  de  novembre.

Totes plegades lluitaran –quan es 

pugui celebrar la gran final– pel 

primer premi que consisteix en 

500 euros en metàl·lic. També es 

donaran tres premis més de 150 

euros cadascun per categories 

d'edat.  

ARTS ESCÈNIQUES   DIVENDRES PASSAT VAN REPRESENTAR 'LA ÓPERA DEL TODO A 1 €' I L'ENDEMÀ DISSABTE TRES TRAMOLLAIRES VAN PASSAR A LA FINAL DE 'LLIÇÀ TÉ TALENT'

Protagonisme per als joves 
artistes de La Tramolla

la tramolla

AL JARDINET DEL CASAL  Els joves actors i actrius de La Tramolla, saludant el públic després de la funció de divendres

Màgia

El mag molletà Pau Segalés ha vist com 

se li cancel·laven tres funcions previs-

tes per a finals del mes d'octubre. El 24 

en tenia dues, a la festa major de la Vall 

d'Hebron i a la Diada Castellera de Mo-

llet; i el 25 havia d'actuar al Jardinet del 

Casal Cultural.

TRES FUNCIONS 
CANCEL·LADES
PER A PAU SEGALÉS
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POPULAR  LA COLLA HA ADAPTAT EL CASTAWEEN, QUE ENGUANY HAVIA DE CELEBRAR LA TERCERA EDICIÓ, AMB UN CONCURS DE DISFRESSES

Un concurs de disfresses per 
celebrar el Castaween Morat
MOLLET. Celebrar la castanyada o 

Halloween enguany és inviable, 

encara més amb les restriccions im-

posades dijous. Tanmateix, la Colla 

Morada ja havia previst una edició 

alternativa i virtual del Castaween. 

En la seva tercera edició, l’escamot 

Mandonguilles Clan es reinventa 

per no aturar l'activitat malgrat la 

pandèmia.

"Enguany la realitat supera 

la �icció i és més terrorí�ica que 
mai, però no volem que la por ens 
venci i demostrarem que som 
més fortes com sabem, diver-
tint-nos, gaudint, en de�initiva, 
sent felices", arranquen els Morats 

anunciant l'activitat. I hi afegeixen: 

"Enguany proposem un concurs 
de disfresses amb premis al més 
terrorí�ic, al més original fet a mà 
i de grup. També, ja que és molt 
important no oblidar-nos de les 

tradicions de la nostra terra, hi 
haurà un quart premi a la millor 
disfressa castanyera".

Per participar-hi s'ha d'enviar 

una foto de l'infant disfressat, indi-

cant nom, edat i categoria a la qual 

es presenta, i entenent que amb 

l'enviament s'autoritza la Colla Mo-rada a publicar la fotogra�ia a les 
xarxes socials en un post realitzat 

especialment per al concurs, que una vegada �inalitzat s'eliminarà.
El nom dels guanyadors es publi-carà el dia 31. Tanmateix, no només 

els guanyadors sinó tots els partici-

pants tindran premi.

Jose López, cap de colla de l'enti-

tat, assenyala que "la castanyada 
morada era un acte molt histò-
ric" que no volien deixar de realit-

zar. Al principi van valorar de fer-

lo presencialment només adreçat 

als socis, per al final han substituït 

la festa infantil al Mercat Vell per 

aquest concurs de disfresses a in-

ternet. "Volem seguir fent soroll i 
activitats tot i la Covid", assevera 

López.

Sense cursa de talonsEl 19 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Càncer de 
Mama i Morats enguany havien de 

celebrar la segona edició de la Cur-

sa en talons, destinada a recaptar 

diners per al grup d'investigació 

de l'Hospital Vall d'Hebron dedicat 

a aquesta malaltia. La pandèmia 

ho va impedir, tanmateix reiteren que el 2021 volen mantenir aques-
ta activitat estrenada l'any passat i 

animen la ciutadania "a continuar 
col·laborant en la investigació 
d'aquesta malaltia, que malaura-
dament ens toca a totes de ben a 
prop".  

lasantateca

La Santa Teca ja té Instagram

Aquesta tardor la Colla Morada s'ha decidit per crear el compte 
d'Instagram de la Santa Teca, la deessa dels Morats. En Pau Garcia, 
membre de la junta i persona responsable de porta aquest perfil, explica 
que van valorar que "la Teca és un element prou important i icònic de la 

ciutat" i que, per tant, mereixia un perfil a Xarxes. Amb tot aturat a causa 
de la pandèmia i a expenses d'un 2021 incert en què el bestiari morat farà 
deu anys, aquest nou canal servirà per "fer promoció de les activitats de 

l'entitat". També pretén servir per trencar fronteres i que la gent de més 
enllà de la capital baixvallesana la pugui conèixer.

Aquest mes de novembre 
arrenca la vintena
edició del 'Prou d'hòsties'
PARETS. Aquest novembre arren-

ca la 20a edició de la campanya 

contra la violència masclista Prou 
d’hòsties, i que preveu una desena 

d'activitats, incloent-hi exposici-

ons i obres de teatre, així com ta-

llers i xerrades.Tot plegat arrencarà amb una exposició de llibre sobre la temàti-
ca a les biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler, que es podrà visitar al 
llarg de tot el mes de novembre. A 

més, al llarg del mes de novembre també es farà l’acció comunitària 
Diposita aquí el teu masclisme a les 

papereres del municipi. També, 

les fonts del Parc Sot d’en Barri-

ques s’il·luminaran amb el color 

lila en record de les víctimes per la 

violència masclista. D'altra banda, de l'1 al 22 de novembre diferents 
equipaments municipals acolliran 

la campanya Jo també, amb post-

its sobre violències masclistes, 

que finalment s'exposaran el dia 

25 amb la lectura del manifest 

d'aquest Prou d'hòsties.El dia 10 de novembre, i fins al 
mes de juny, la Sala Cooperativa acollirà el projecte de creació ar-
tística per a dones majors d’edat 

Amor a l’art, a càrrec de l'escripto-

ra i dramaturga paretana Queralt Riera. L’activitat serà tots els di-marts de 18 a 20 h del vespre.El dia 13 de novembre, s’inicia-rà el grup de suport mutu La dona 
sàvia que sóc a la Sala Cooperativa a les 17 h. Durant el curs es faran 
fins a vuit sessions impartides per 

la psicòloga, psicoterapeuta cor-

poral i professora de ioga, Isabel 

Erill.Del 18 de novembre fins al 8 de 
desembre, la sala d’exposicions de Can Rajoler acollirà El Arte Oprimi-
do es Femenino, una exposició or-

ganitzada per Mela Putosuda.Els dies 23 i 25 de novembre, als 
mercats ambulants de Parets del Vallès, el públic assistent trobarà 
el punt lila i LGTBI+ amb l’actuació 

de Les Kelly’s Influencers.

També el dia 25 de novembre, a les 13 h a la plaça de la Vila, es farà 
la lectura del manifest amb l’actu-

ació de Pilu Verver amb la col·la-

boració de Dona Cançó. El mateix dia, es durà a terme la campanya 
Posa’t les ulleres liles, una acció comunitària que tractarà en des-
carregar-se les ulleres liles de les 

xarxes de l’Ajuntament, fer-se una 

fotografia amb elles dient NO a les 

IGUALTAT  EL PROGRAMA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA INCLOU ESPECTACLES CULTURALS

violències masclistes i publicar-la 

amb les etiquetes #ParetsdelVallès 
#ProudHosties20.El dia 16 de novembre i fins al 
20 de novembre, la companyia Sol Raig de Contes farà diverses funci-
ons de teatre de l'obra Ningú més 
que l'altre adreçades a l’alumnat de cinquè de primària de les esco-
les del municipi.Els dies 2 i 9 de desembre, de 18.30 a 20.30 h, l’Associació Can-dela impartirà el curs en línia A, B, 
C...ZETA I MÉS, una formació bàsi-
ca sobre gènere i feminisme que tindrà lloc a Cal Jardiner.

Per últim, hi ha quatre obres de te-

atre programades a Can Rajoler, que 

també s'inclouen al programa.  

Tradicions i 
Costums anul·la
la 39a Castanyada

MOLLET. "Us comuniquem que 
per les noves restriccions de la 
situació sanitària hem d'anul-
lar la 39a Castanyada Sardanis-
ta del proper 31 d'octubre. Tot i 
això, considerem que la cultura 
és segura". Així va anunciar di-

jous l'entitat molletana Tradicions 

i Costum la suspensió de la casta-

nyada, que s'havia de celebrar dis-sabte a les 18 h al Mercat Vell amb 
concert de la Cobla Jovenívola de 

Sabadell. Des de l'entitat infor-

men que havien fet ple de reserves 

d'entrades i ho agraeixen a través 

de les xarxes.

S'ajorna l'estrena
de 'Sin tiesto
no funciona'

SANT FOST / MARTORELLES. Dissab-te havia de cloure la 41a edició de 
la Mostra de Teatre de Sant Fost, 

organitzada pel Segle XX. La Pájara 

–formada pel veí de Martorelles i 

membre del Segle XX Carlos Ulloa, i 

per la reusenca Berta Graells– havia 

d'estrenar la seva primera repre-

sentació, Sin tiesto no funciona, una 

"petita peça de moviment en la 
qual posem sobre escena imatges 
físiques", segons explica Ulloa. Tan-

mateix, l'estrena d'aquest especta-cle haurà d'esperar a una nova data, 
arran de les darreres restriccions 

decretades per la pandèmia.

dissabte 31

diumenge 1

divendres 30

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

Estabilitat meteorològica, 

amb un anticicló, que ens portarà cel seré i una clara 
pujada de les temperatu-res màximes.Seguirà aquesta tendència 
d'estabilitat, amb cel serè, 

potser algun nuvolet a pri-

mera hora i temperatures 

que no experimentaran 

grans canvis.

Diumenge amb caracte-

rístiques molt semblants 

a les de dissabte, potser 

amb alguns núvols alts a la 

tarda i temperatures agra-

dables a migdia.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 22 22ºC 15ºC 21ºC 2,4 13 km/h NE

DIVENDRES, 23 24ºC 15ºC 21ºC 0,8 27 km/h WSW

DISSABTE, 24 22ºC 9ºC 20ºC - 26 km/h W

DIUMENGE, 25 22ºC 13ºC 18ºC - 35 km/h W

DILLUNS, 26 19ºC 13ºC 15ºC - 26 km/h ESE

DIMARTS, 27 19ºC 7ºC 16ºC - 23 km/h W

DIMECRES, 28 22ºC 9ºC 17ºC - 16 km/h W

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