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VOLUNTARIS EN MARXA

SANITAT  L'ÀREA BÀSICA DEL MUNICIPI HA DETECTAT EL 14% DE CASOS DE CORONAVIRUS DEL BAIX VALLÈS, PER DARRERE DE MOLLET I MONTORNÈS-MONTMELÓ  2

Els contagis a Parets van a la
baixa amb un total de 189 positius

FETES A CASA  Una trentena de voluntaris de Parets confecciona i lliura mascaretes per a la ciutadania, amb una iniciativa coordinada per l'Ajuntament  8

aj. parets

EMPRESES

ELS SINDICATS USOC I CGT DENUNCIEN 
GRIFOLS PELS PROTOCOLS DE SEGURETAT 
ARRAN D'UNA MORT PER COVID-19  14
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LA COLLA DEL BALL DE GITANES EDITA
UN CONTE PER EXPLICAR A LES ESCOLES 
ELS ORÍGENS D'AQUESTA TRADICIÓ  23
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DIARI DE PARETS I BAIX VALLÈS

POLÍTICA

La nova regidora, Carme 
Herrero, estrena el càrrec 
cercant mesures de 
promoció econòmica  8

A més, la Policia Local ja

ha felicitat els aniversaris

a una quarantena d'infants

CIUTADANIA

El telèfon d'atenció 
ciutadana ja ha rebut 
més de 200 trucades i 
missatges de Whatsapp  8

EQUIPAMENT

Disminueixen els
ingressos i augmenten les
altes a l'Hospital de Mollet,
que ja superen les 250  3

Exerceix com a edil, amb 

dedicació al 100%, des

del passat 1 d'abril
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CRISI DEL COVID-19

BAIX VALLÈS. La corba de conta-
gis de la Covid-19 als municipis 
baixvallesans va a la baixa. Segons 
les dades del Departament de Salut, 
aquest dimarts es detectaven 29 
nous casos a les Àrees Bàsiques de 
Salut del Baix Vallès (12 a Mollet, 10 
a Montornès-Montmeló, 4 a Parets 
i 3 a Sant Fost-Martorelles), unes 
xifres molt allunyades de les del 24 
de març quan es va registrar el pic 
de casos amb 105 contagis. "Estem 
notant la mateixa tendència que 
la resta de Catalunya i és que la 
corba de contagis està dismi-
nuint gràcies, probablement, a 
l’aïllament i confinament de tota 
la població. És important que 
seguim així", apunten fonts de la 
Fundació Sanitària Mollet. sembla 
ser que Mollet és un dels municipis 
amb major taxa d’atac de Catalunya. 

Alta incidència a algunes ABS
Malgrat això, Mollet continua sent 
un dels municipis amb una taxa 
d'atac més alta de Catalunya, és 
a dir, amb una major incidència 
del coronavirus. Segons les dades 
de Salut, la taxa a l'Àrea Bàsica de 
Salut (ABS) Mollet Oest–CAP de 
Plana Lledó– és de 6,8 casos per 
cada 1.000 habitants i a l'ABS Mo-
llet Est –CAP de Can Pantiquet– és 
de 5,7 casos per cada 1.000 habi-

Menys contagis detectats
CASOS DETECTATS PER ÀREES BÀSIQUES DE SALUT AL BAIX VALLÈS

24 de març 

105 casos

7 d'abril

29 casos

ABS MOLLET-OEST
Plana Lledó
282 (21%)

ABS MOLLET-EST
Can Pantiquet

349 (26%)

ABS PARETS
189 (14%)

ABS MONTORNÈS
MONTMELÓ
301 (22%)

ABS SANT FOST
MARTORELLES

126 (9%)

LA LLAGOSTA
102 (8%)

*Dades del 7 d'abrilCasos postius

Covid-19 (quintils)
Cronograma dels casos 

detectats a tot el Baix Vallès 1-23 24-46 69-10247-68 103-250

Amb tot, Mollet continua sent una de les poblacions amb una taxa d'incidència més elevada a tot Catalunya

tants, unes xifres importants te-
nint en compte que a Igualada –on 
es va detectar el brot més impor-
tant a Catalunya– la taxa se situa 
en el 7,1 per cada 1.000 habitants. 
L'altra ABS que presenta una taxa 
alta és la de Montornès-Montme-
ló, amb una incidència de 4,8 ca-

sos per cada 1.000 habitants. en 
canvi, la que presenta un índex 
més baix és la Llagosta, amb 2,9 
per cada 1.000 habitants.

 Una altra de les eines que Salut 
va posar en marxa per conèixer la 
incidència del virus al territori va 
ser l'aplicació mòbil Covid-19, que 

permet als ciutadans realitzar un 
test perquè Salut pugui anar fent el 
seguiment i la vigilància de possi-
bles casos. Així, a través del codi de 
la targeta sanitària, els ciutadans 
poden marcar si no tenen símpto-
mes, si els tenen lleus o si els tenen 
greus. Els símptomes reportats 

serveixen perquè Salut pugui fer 
un mapa de situació. Per exem-
ple a Mollet, fins aquest dimecres 
al migdia havien omplert el test 
8.143 veïns, dels quals 7.265 re-
portaven estar sense símptomes, 
806, deien patir símptomes lleus i 
806 greus.  laura ortiz
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A #dibuixosperlanima, la cam-

panya de la Fundació Sanitària 

Mollet amb què col·labora el 

diari Som, ja ha rebut més de 

380 dibuixos que s'han penjat 

a les parets d'algunes de les 

zones de l'Hospital i les resi-

dències per donar escalf tant a 

sanitaris com a pacients. 
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Després d'unes jornades en què 

a Catalunya baixaven tant les de-

funcions com els contagis del co-

ronavirus Sars-CoV-2, l'Hospital 

de Mollet plantejava una tendèn-

cia similar. Així, les últimes dades 

facilitades, tot i ser de divendres 

passat –la FSM no ha proporcionat 

més actualitzades– ja marquen 

una davallada en els ingressos. Di-

vendres de la setmana passada hi 

havia 164 pacients ingressats amb 

la Covid-19, una xifra inferior a les 

170 de dimecres de la setmana 

passada. La tendència continuava 

a la baixa i el dilluns, els malalts 

que ocupaven un llit d'hospita-

lització eren 156. A aquesta dis-

minució dels ingressos s'han de 

sumar les altes, de les quals l'Hos-

pital ja n'acumula 253.

Menys pressió d'hospitalització 

La davallada d'ingressos i l'aug-

ment d'altes s'ha traduït en una 

menor pressió pel que fa a l'hos-

pitalització, ja que hi ha menys 

ocupació de llits. El pla de con-

tingència que va posar en marxa 

el centre va fer que la FSM passés 

de  180 llits oberts entre l’hospital 

d’aguts i l’hospital sociosanitari 

als 280 llits actuals. De fet, segons 

la FSM, "l’estructura de�inida 
mitjançant el Pla de Contingèn-
cia és �lexible i és capaç d’adap-
tar-se a les necessitats de cada 
moment", diuen. 

Tot i el descens d'ingressats, els 

pacients malalts de Covid-19 con-

tinuen sent el 80% dels que ocu-

El nombre d'ingressats a l'Hospital 
de Mollet es redueix i creixen les altes

RESPIRADORS FABRICATS PER LA SEAT A MOLLET
Correus va lliurar dilluns a la Fundació Sanitària de Mollet quatre respiradors d'emergència autoritzats pel Ministeri de 

Sanitat que fabrica SEAT, un projecte en el que també ha estat implicada l'empresa molletana Idneo.Correus presta des del 

passat diumenge el servei de lliurament dels respiradors d'emergència que s'estan fabricant a la factoria de Martorell  per 

ajudar a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19.Diumenge passat es van lliurar els primers 

respiradors assistits a l'Hospital Germans Trias i Pujol. Des de dilluns creix la producció fi ns a superar els 300 respiradors 
diaris, que es repartiran en hospitals de tot el territori espanyol.

El centre de la Fundació Sanitària Mollet ha aconseguit reduir la pressió en l'hospitalització gràcies a la

 davallada d'ingressos i l'augment de les altes, que ja superen les 250 des de l'inici de la pandèmia

Aportació a l'Hospital

Les mostres de suport als professionals 

de l'Hospital han continuat aquests 

dies. A tall d'exemple, Castellers de 

Mollet anunciava a través de les seves 

xarxes que feia una aportació de 1.000 
euros al centre perquè pugui adquirir 

més equipament sanitari per urgèn-

cies i hospitalització. Sobre aquestes 

iniciatives ciutadanes, el director de la 

FSM, Jaume Duran, reconeixia que "és 

un suport imprescindible".

CASTELLERS DE 
MOLLET DONA 1.000 € 
PER A MATERIAL

pen llits d'hospitalització. 

A la disminució en part de la 

pressió en l'hospitalització, també 

s'hi ha de sumar l'agilització de 

les derivacions dels pacients més 

crítics a altres hospitals. El cap de 

setmana, el director del Catsalut, 

Adrià Comella,  explicava que el 

Servei d'Emergències Mèdiques 

(SEM) havia traslladat malalts de 

la Covid-19 que estaven ingressats 

a l'Hospital de Mollet a l'Hospital 

Clínic com a mesura per "desten-
sionar" la situació dels llits d'UCI 

del centre, unes derivacions que 

s'han continuat produïnt durant 

aquesta setmana, segons han con-�irmat fonts de la FSM. 
Comella admetia que el coro-

navirus "s'està distribuint de 
forma desproporcionada" i com 

que hi ha "territoris que tenen 
més tensió hi ha pacients que 
es porten a altres hospitals", tot 

seguint la lògica de l'UCI única a 

tot el territori, amb què treballa el 

Departament de Salut.

Pel que fa a la situació de la plan-

tilla de l'Hospital molletà, la FSM 

indica que encara hi ha professio-

nals en aïllament i que això "està 

requerint un esforç extra per 
part dels professionals que estan 
en actiu però gràcies a la crida de 
professionals es van aconseguir 
reforços de diferents àmbits pro-
fessionals que estan donant un 
suport clau", apunten.

 Des de la fundació també desta-

quen com alguns dels seus profes-

sionals, que han vist com la seva ac-

tivitat normal es veia reduïda per la 

pandèmia, "s’han ofert per donar 
suport allà on fos necessari. Tot-
hom hi està posant el coll. Igual 
que el personal de neteja, mante-
niment, magatzem i sistemes que 
no sempre es veuen però que són 
essencials". ❉ laura ortiz
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Eva Domingo

Terapeuta Ocupacional del servei de Salut Mental i 
Addiccions de la Fundació Sanitària Mollet

–En què consisteix la teva tasca 

al servei de rehabilitació comu-

nitària del servei de salut men-

tal i addiccions de l'Hospital?

–Treballem amb persones amb 

trastorns mentals greus i el nos-

tre objectiu és la rehabilitació per-

què puguin tenir una recuperació 

plena i puguin fer una vida diària 

corrent.

–El perfil dels usuaris, per tant, 

quin seria?

–Poden tenir trastorns greus com 

l'esquizofrènia, trastorn bipolar 

o depressions severes. Però són 

persones autònomes, que viuen a 

les seves cases i que tenen poten-

cial per recuperar-se.

–Tenint en compte que a causa 

de l'estat d'alarma heu hagut 

de cancel·lar les sessions pre-

sencials, com els hi continueu 

oferint el servei?

–Abans fèiem principalment acti-

vitats grupals, que ara no podem 

fer. Però els hi fem una assistència 

telefònica regularment. Encara no 

podem valorar si aquesta assis-

tència telefònica és tan efectiva 

com la presencial, ho haurem de 

mirar, però sí que és cert que tant 

els familiars com els pacients ho 

estan agraint.

–Per què és important que, tot 

i el confinament, aquest servei 

no s'aturi?

–No podem deixar els pacients, 

hem de buscar la manera de conti-

nuar la tasca, perquè són persones 

que requereixen molta atenció. 

A més, seria contraproduent atu-

rar-la, perquè perdríem molta fei-

na ja feta. No seria gens bo aturar el 

procés de rehabilitació a mig camí.

–El que es perden són les activi-

tats de grup?

–No del tot. Ara ens hem hagut de 

reinventar i creem vídeos d'esport 

adaptat o de receptes de cuina, els 

hi enviem perquè ells ho facin a 

casa i ens passin els vídeos. In-

tentem més o menys mantenir la 

mateixa rutina que abans. De fet, 

una professora de ioga, voluntària 

del servei, també els hi ha passat 

classes de ioga en vídeo perquè en 

puguin continuar fent. A més, ara 

també estem plantejant fer segui-

ment mitjançant videotrucades.

–Tot i les activitats i l'assistèn-

cia telefònica, el confinament 

els pot agreujar els seus tras-

torns?

–Potser estant a casa sí que tenen 

més problemes i a vegades neces-

siten desfogar-se. Però és aquí on 

entrem nosaltres amb l'atenció 

personalitzada.

–Quins consells genèrics els hi 

doneu als vostres pacients per 

poder superar aquestes set-

manes sense que sigui un gran 

tràngol?

–Els consells per als nostres pa-

cients són els mateixos que per a 

la resta de la gent: mantenir un 

horari, no oblidar els descansos 

ni els àpats i buscar activitats per 

passar el dia de la millor manera 

possible.    sergio carrillo

"Seria contraproduent 
aturar els serveis de salut 
mental, perquè perdríem 

molta feina ja feta"

fsm

Suport Covid

L'Hospital de Mollet ha començat a fer 

videotrucades entre pacients i fami-

liars, mitjançant els serveis de Salut 

Mental i d'Atenció Espiritual. Es tracta 

d'una de les actuacions del programa 

Suport Covid, adreçat tant a pacients 

com als familiars, però també als pro-

fessionals "que hi estan treballant a 

primera línia", explica Eva Domingo. 

Es tracta d'unes actuacions que princi-

palment es porten a terme des de psi-

cologia i psiquiatria.

VIDEOTRUCADES 
ENTRE PACIENTS
I FAMILIARS

MOLLET. La Plataforma en defensa 

de la Sanitat Pública del Baix Vallès 

està portant a terme diverses acci-

ons per coordinar i posar en con-

tactes empreses i particulars que 

puguin elaborar material sanitari. 

Una d'aquestes accions ha estat 

la participació al projecte de mas-

caretes solidàries de Seat, que en 

aquest moment tenen la validació 

del Ministeri de Sanitat i estan pen-

dents de l'homologació, que espe-

ren que arribi en els pròxims dies.

Seat proporciona tot el material 

per confeccionar les mascaretes i 

l'empresa Pronovias –companyia 

de confecció de vestits de núvia–, 

proporciona el fil per cosir. Des 

del dia 27 de març, els voluntaris 

molletans ja han confeccionat al 

voltant de 5.600 mascaretes. 

Un cop fetes, "Seat ve a bus-

car-les, esterilitzar-les, enva-

sar-les i lliurar-les al Ministeri", 

explica Lluïsa González, qui també 

diu que l'empresa "ha fet una pe-

tició expressa al Ministeri per-

SOLIDARITAT  LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA S'HA SUMAT A AQUESTA INICIATIVA I JA HA APLEGAT MÉS D'UNA CINQUANTENA DE VOLUNTARIS

Més de 5.600 mascaretes del 

projecte de Seat, fetes a Mollet

què totes les mascaretes que 

facin vagin a parar a centres 

sanitaris de Catalunya". "A més, 

nosaltres també hem fet una pe-

tició perquè les mascaretes que 

es confeccionin a Mollet rever-

teixin a la zona del Baix Vallès", 

diu González.

Entre els voluntaris de Mollet ja 

hi ha una cinquantena de persones 

cosint i unes vuit persones que es 

dediquen a l'organització i a la lo-

gística, totes elles realitzant una 

tasca completament voluntària. 

González també destaca que hi ha 

persones que hi estan participant 

a títol personal, d'altres que ho fan 

vinculades a entitats i organitzaci-

ons socials, polítiques i sindicals, 

i d'altres que són empreses, i que 

tot plegat està "liderat majorità-

riament per dones de la ciutat".

Les persones que estiguin in-

teressades a participar d'aquest 

projecte, es poden posar en con-

tacte amb la Plataforma en defen-

sa de la Sanitat Pública del Baix 

Vallès a través de les seves xarxes 

socials, al correu electrònic plata-

formasanitatpublica@gmail.com o 

a través d'un missatge al whatsapp 

al 649 78 32 20. 

AVENIDA ONCE DE SEPTIEMBRE, 84-86, LOCAL 2, LA LLAGOSTA          TELÉFONO: 93 004 99 59          e-mail: angelsdelallar@angelsdelallar.com             FACEBOOK: Angels de la Llar
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MOLLET. El tanatori de Mollet va 

triplicar el nombre de difunts du-

rant la segona quinzena del mes de 

març respecte a la primera quinze-

na. El pic alt de feina del tanatori 

molletà coincideix amb la primera 

quinzena d'estat d'alarma, decre-

tada del 16 al 29 de març, amb el 

27 de març com la jornada amb 

pitjors registres amb un total de 

quinze defuncions. "El nombre 

de difunts s'ha triplicat pels ca-

sos de coronavirus", admet Marc 

Santos, responsables dels serveis 

funeraris Monserdà, que gestiona 

el tanatori molletà. 

L'equipament ha hagut d'incre-

mentar el seu personal "en un pa-

rell més de persones i allargar 

les jornades perquè treballem 

les 24 hores" i habilitar una sala 

més de les instal·lacions "com a 

morgue, per no col·lapsar l'Hos-

pital de Mollet o les residènci-

es", afegeix. Tot i la situació, San-

tos assegura que el servei no està 

desbordat. "Tenim molta feina... 

hi ha més defuncions i els casos 

de coronavirus o possible coro-

navirus fa més complexa tota 

la gestió perquè té un protocol 

concret", diu. 

Durant la primera setmana 

El tanatori de Mollet triplicava els 
difunts la segona quinzena de març

SERVEIS FUNERARIS  FUNERÀRIA MONSERDÀ HA HAGUT DE CONTRACTAR DOS TREBALLADORS MÉS PER L'INCREMENT DE FEINA I HABILITAR UN ESPAI PER A MORGUE

d'abril, Santos veu un lleu des-

cens en el nombre de difunts "tot 

i que caldrà esperar a veure les 

dades perquè això pot canviar 

d'un dia per l'altre". 

Funeral de 2.000 a 3.000 euros
El Tanatori de Mollet manté els 

preus dels serveis funeraris que 

tenia abans de l'afectació global 

pel coronavirus tal com reque-

reix la Generalitat mitjançant un 

decret. El cost total d'un funeral 

bàsic a Mollet, amb enterrament 

o cremació, és entre 2.000 i 3.000 

euros, segons indica Marc Santos. 

"Aquest és el preu bàsic, amb 

IVA inclòs", aclareix Santos, que 

lamenta la intervenció de la Ge-

neralitat en la limitació de les 

tarifes d'abans del 14 de març: 

"Nosaltres hem seguit fent bé la 

nostra feina, sense incremen-

tar tarifes. Això potser va adre-

çat cap a la ciutat de Barcelona, 

on hi ha diversos operadors de 

serveis funeraris". 

A més, Santos recorda que el 

sector funerari fa temps que re-

clama la reducció de l'IVA en els 

VIA PÚBLICA  EL CONSORCI DE RESIDUS UTILITZARÀ DOS CAMIONS D'HIDRONETEJA L'ACCÉS ÉS POSSIBLE EN CAS QUE SIGUI PER A L'AUTOABASTIMENT

Reforç per desinfectar contenidors Permís per anar a collir 
a l'hort, amb restriccionsBAIX VALLÈS. El Consorci per a 

la Gestió de Residus del Vallès 

Oriental ha intensificat els tre-

balls de desinfecció de les illes 

de contenidors de la via pública 

del servei comarcal de recollida 

selectiva (vidre, envasos lleugers 

i paper-cartró) arran de l’actual 

crisi sanitària pel coronavirus.

Els treballs, que s'aniran execu-

tant durant el mes d'abril, inclouen 

els serveis de rentat exterior amb 

producte desinfectant, per al qual 

s'utilitza un camió d'hidroneteja 

amb equips mixtos de succiona-

dors i impulsors, amb la dosificació 

exacta d'aigua clorada. Per agilit-

zar aquestes tasques, es preveu 

que la setmana vinent s'incorpori 

un segon vehicle d'hidroneteja.

D’aquesta manera es vol evitar 

la propagació del Covid-19 pel con-

tacte de les superfícies dels conteni-

dors. A més, per augmentar la pre-

venció, es recomana als veïns l’ús 

BAIX VALLÈS. El comitè tècnic del 

Pla d’emergències PROCICAT in-

formava el cap de setmana del 

canvi de criteri pel que fa a la 

prohibició d’anar a l’hort d’auto-

abastament. Amb la nova inter-

pretació, es permet anar a l’hort a 

collir els productes necessaris per 

a l’autoabastament.

Des del Departament d’Interior 

es considerava que calia fixar un 

criteri que fes compatible la neces-

sitat dels ciutadans d’anar a horts 

d’autoabastiment amb les neces-

sàries garanties de seguretat per a 

la salut d’aquestes persones. Amb 

el nou criteri, a partir d’ara es pot 

anar a l’hort, si és fora del domicili 

habitual sempre que sigui un hort 

del que es cullen productes neces-

saris per l’autoabastament; si és 

un hort en què es tenen animals 

que s’han de cuidar, i si es tracta 

d’una activitat econòmica.

Atesa la prohibició de traslla-

dar-se a segones residències, que-

den exclosos d’aquest criteri els 

horts que puguin haver en aques-

tes segones residències, als quals 

segueix estant prohibit anar-hi.

Els ajuntaments han posat, però, 

restriccions a aquest accés. En el 

cas de Montornès, per exemple, en 

el cas dels horts socials de l'avin-

guda del Riu Mogent, es permetrà 

l'accés els dimarts i dijous, de 10 

a 14 h i sempre sota control de 

personal municipal. A més es re-

corda que només es podran collir 

productes i no fer noves plantaci-

ons. A Mollet, també s'han donat 

instruccions per permetre l’accés 

de manera segura i ordenada als 

horts de Gallecs i El Calderí.  

arxiu

SOLITARI El tanatori aquests dies restringeix les visites de familiars dels difunts

serveis funeraris perquè ara és 

del 21% i "hauria de ser reduït 

o eliminat". El responsable de 

Monserdà recorda que els serveis 

funeraris són l'últim element de la 

cadena sanitària.  

Vetlles funeràries prohibides
El Departament de Salut ha re-

cordat que les vetlles funeràries 

en tot tipus d'instal·lacions públi-

ques o privades, així com també 

en els domicilis particulars, estan 

prohibides per la crisi del corona-

virus. A més, ha afegit que les ceri-

mònies religioses o civils de comi-

at han quedat posposades també 

fins que acabi aquest estat. En pa-

ral·lel, Salut també subratlla que 

l’acompanyament del finat a la 

seva destinació final queda redu-

ït a un màxim de tres familiars o 

propparents, a banda del membre 

de la confessió religiosa del finat, 

encarregat de dur a terme el ritus 

de comiat. Cal, a més, respectar la 

distància de seguretat d’un a dos 

metres entre els assistents.

Salut indica que la destinació fi-

nal del difunt pot ser l’enterrament 

o la incineració. Les famílies poden 

optar per qualsevol d’aquestes 

dues opcions, independentment 

de quina sigui la causa de la mort. 

Finalment recorda que els ser-

veis funeraris tenen l’obligació 

de garantir els drets de la família 

a l’acompanyament del finat a la 

seva destinació final i l’opció sobre 

el seu destí final, bé sigui enterra-

ment o incineració.  j.l.r.b.

de guants per obrir els contenidors 

i, tot seguit, rentar-se les mans.

La mesura s’afegeix a les actua-

cions que s’han posat en marxa des 

de l’inici de l’estat d’alarma per ga-

rantir el funcionament dels serveis 

de recollida i tractament de resi-

dus. Mentre duri l’estat d’alarma, 

a més, les deixalleries romandran 

tancades, per la qual cosa no es po-

den portar residus a aquestes ins-

tal·lacions ni deixar-los al carrer; 

cal guardar-los a casa fins a l’aixe-

cament de les restriccions. 

cresidusvo

DESINFECCIÓ  Els operaris treballen netejant les illes de selectiva
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Una trentena de voluntaris 

de Parets confecciona i lliura 

mascaretes per a la ciutadania

PARETS. Gairebé una trentena de 

persones participen en un grup de 

treball voluntari per fer mascaretes 

per a la ciutadania. "Com va sorgir? 

Si tens persones de risc a prop, 

vas a buscar mascaretes i no en 

trobes enlloc, n'hauràs de cosir", 

explica Chussa Mulà, una de les im-

pulsores d'aquesta iniciativa, qui 

reitera que tot plegat està tirant en-

davant d'una manera molt natural: 

"Vam parlar diverses persones 

que teníem màquina de cosir a 

casa, vam mirar tutorials xinesos 

per saber com fer les mascaretes 

i ens vam posar a treballar".

Fins al moment, ja han elaborat 

dos tipus de mascaretes, de les 

quals han enviat vídeos als volun-

taris perquè sàpiguen com es con-

feccionen. A més, ja tenen prepa-

rat el tercer model de mascaretes, 

"més fàcil de fer i més pràctic 

per portar", diu Mulà.

Una de les particularitats 

d'aquestes mascaretes, fetes amb 

tela de cotó, és que es poden ren-

tar i reutilitzar. El fet que moltes 

mascaretes siguin d'un sol ús "és 

el gran problema del desabas·

timent que tenim", apunta Mulà, 

qui també destaca i es mostra molt 

satisfeta de la participació de gent 

jove: "El grup dels joves embos·

sen les mascaretes i les lliuren a 

les botigues".

Pel que fa al nombre de mascare-

tes realitzades fins al moment, tot 

i que no en tenen el nombre exac-

te, Chussa Mulà diu que ella en fa 

un centenar setmanal, dedicant-li 

cinc hores diàries. "Ja que estem 

tancats a casa, a alguna activitat 

haurem de dedicar el temps", diu.

L'objectiu és que hi hagi masca-

retes per a tota la ciutadania. De 

fet, si algú ho demana, també en 

fan de personalitzades: "Ja n'hem 

fet d'especials per a persones 

amb audiòfons, només ens ho 

han de demanar", apunta Mulà.

Mulà clou afalagant l'actitud del 

poble de Parets, perquè "sempre 

que s'ha necessitat ajuda la gent 

hi ha participat en tot. A més, és 

que és tan fàcil fer mascaretes...".

L'Ajuntament coordina la tasca
Les persones interessades a par-

ticipar-hi, es poden posar en con-

tacte amb l'Ajuntament. La tasca 

del consistori en aquesta iniciativa 

és la de coordinació. Fan la recolli-

da de materials d'empreses i parti-

culars, fins i tot "hi ha hagut àvies 

que han donat llençols antics de 

cotó", expliquen. Posteriorment el 

reparteixen. Amb tot, des del con-

sistori es mostren "molt agraïts 

que a Parets hi hagi iniciatives 

com aquestes, que responen a 

un poble solidari cooperatiu" i 

estan "encantats de poder col·

laborar amb tots aquests volun·

taris".    sergio carrillo

SOLIDARITAT  LA INICIATIVA ESTÀ COORDINADA PER L'AJUNTAMENT DE PARETS

FETES A CASA  Un dels models de mascaretes realitzades per veïns de Parets

aj. parets

Les mesures de promoció 

econòmica, primer repte de la 

nova regidora, Carme Herrero
PARETS. Carme Herrero (Ara Pa-

rets ERC) és des de l'1 d'abril la 

nova regidora d'Economia i Hi-

senda, Foment de l'Ocupació, Pro-

moció Econòmica, Empresa i Em-

prenedoria, Recursos Humans i 

Formació, i Atenció a la Ciutadania 

de l'Ajuntament de Parets. També 

és regidora dels barris de Can Be-

renguer i l'Eixample Central.

Herrero va prendre possessió 

de l'acta de regidora el passat 18 

de març, però no va ser fins dime-

cres passat que es va incorporar al 

càrrec de regidora, amb una dedi-

cació completa (100%).

En entrar a l'Ajuntament, evi-

dentment, s'ha trobat amb l'anò-

mala situació actual, per l'estat 

d'alarma, i tenint en compte els 

perjudicis econòmics que el confi-

nament pel coronavirus està pro-

vocant, el seu primer repte com a 

edil del consistori paretà són "les 

mesures i ajudes de promoció 

econòmica", amb l'objectiu de fer 

pal·liar aquesta crisi tant a empre-

ses com a treballadors.

Herrero ostenta les mateixes 

regidories que el seu antecessor, 

Enrique Villegas, de qui diu que 

ha fet "una feina molt impor·

tant". A més, destaca que el back-

ground que té com a treballadora 

de l'administració pública durant 

30 anys l'ajudarà a portar a terme 

POLÍTICA  HERRERO ÉS REGIDORA A DEDICACIÓ COMPLETA DES DE L'1 D'ABRIL RELLEVANT ENRIQUE VILLEGAS, QUI VA DEIXAR EL CÀRREC PER MOTIUS PERSONALS

el seu nou rol. De fet, recalca que 

els darrers anys s'ha dedicat "al 

servei a les persones" i que té ex-

periència concretament "en l'Ofi·

cina d'Atenció a la Ciutadania, 

en Equipaments i en Territori".

D'altra banda, durant els primers 

dies també ha tingut contacte amb 

els treballadors, de qui assegura 

que "estan fent molt bona feina 

en una situació molt difícil".

Per últim, la nova regidora d'Ara 

Parets ERC diu que li fa "molta 

il·lusió" aquest nou càrrec i ad-

met que tampoc s'esperava poder 

entrar-hi: "Era molt complicat, 

perquè veníem de tenir tres re·

gidors a l'Ajuntament, i jo era la 

número set de la llista".

Herrero ha estat secretària de 

Transició Ecològica de l'executiva 

d'ERC Vallès Oriental des del ge-

ner, però ho ha hagut de deixar. 

Més enllà de la política, ha estat sò-

cia del Club de Muntanya de Parets 

(CAM) durant diversos anys.    s.c.

PARETS. El 16 de març, l'Ajunta-

ment va habilitar un número de 

telèfon específic amb l'objectiu 

d'atendre les consultes i inquie-

tuds de la ciutadania en relació 

amb l'estat d'alarma per l'aparició 

del coronavirus. Des d'aleshores ja 

s'han rebut més de 200 trucades i 

missatges de WhatsApp.

Les consultes més habituals han 

estat en referència amb la norma-

tiva en general, restriccions de 

mobilitat, horaris i situació dels 

comerços, serveis municipal o 

aportacions i voluntariat.

Com que l'atenció telefònica en 

aquest número no ha estat pensa-

da per consultes de simptomato-

logia, les persones que han trucat 

per interessar-se sobre el seu estat 

de salut i que aparentment tenen 

algun símptoma han estat deriva-

des als números de telèfon espe-

cífics dels centres i se'ls ha fet un 

seguiment posterior.

El número de telèfon per con-

sultes amb motiu del coronavirus 

és el 677 12 45 92, i funciona de 

dilluns a diumenge, de 9 a 21 h. 

Aquest número continuarà opera-

tiu durant el període vacacional de 

Setmana Santa.

Una quarantena de felicitacions
Una quarantena d'infants pare-

tans ja han rebut la visita dels 

agents de la Policia Local i Protec-

ció Civil que, des dels cotxes pa-

trulla, han volgut felicitar-los, de-

dicar-los una cançó, i arrencar-los 

un somriure en aquests dies de 

confinament.  

El telèfon d'atenció 
ciutadana rep més 
de 200 trucades

CIUTADANIA  S'HAN FELICITAT UNA QUARANTENA D'INFANTS

j.s.

D'ANIVERSARI  Un agent de la policia local felicitant un infant

aj. parets

CARME HERRERO

CRISI DEL COVID-19
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Arcadi Viñas i Quixalós
membre fundador 

de Convergència Democràtica de Catalunya a 
Mollet del Vallès i regidor entre els anys 1979 i 1987 

de l’Ajuntament de Mollet 

Els teus amics i amigues de Junts per Catalunya de Mollet 
el recordarem sempre i volem expressar el nostre més sentit 

condol a la seva família

OBITUARIS  VA SER REGIDOR A L'AJUNTAMENT MOLLETÀ ENTRE 1973 I 1987

Mor Arcadi Viñas, fundador 
de CDC a Mollet i creador 
del mètode Meca-Ràpid
MOLLET DEL VALLÈS.  Arcadi Viñas i 

Quixalós, fundador de CDC a Mo-

llet i exregidor de l'Ajuntament, 

va morir el passat 27 de març a 

l'edat de 85 anys. Viñas, fill del 

fundador de l'Acadèmia Viñas, va 

ser a més el creador del popular 

sistema meca-ràpid per aprendre 

mecanografia.

Nascut l'any 1934 a Mollet, Ar-

cadi Viñas és un dels referents 

polítics de la transició a Mollet. El 

1973 es va presentar, juntament 

amb Teresa Giralt i Juan Planellas, 

com a representant del terç fami-

liar a l'Ajuntament molletà, on va 

ser regidor en una primera etapa 

fins al 1979. 

Membre fundador de Conver-

gència Democràtica de Catalunya 

a Mollet, Viñas va ser elegit re-

gidor en les primeres eleccions 

municipals democràtiques des-

prés de la dictadura, el 1979, i va 

família viñas

ARCADI VIÑAS

formar part del consistori fins al 

1987. En aquest període, entre 

1980 i 1987, també va ser diputat 

de la Diputació de Barcelona.

En l'àmbit professional, Viñas 

va ser pèrit industrial a Can Fà-

bregas i després va ser mestre 

i director de l'Acadèmia Mollet, 

coneguda popularment com l'Aca-

dèmia Viñas.

El molletà també va ser el cre-

ador del sistema d'aprenentage 

de la mecanografia Meca-Ràpid, 

nascut l'any 1979, que va arribar 

a tenir més de 200 escoles per 

tot l'Estat espanyol i que va tenir 

la seva primera seu a l'edifici de 

l'antiga Acadèmia Viñas, a la can-

tonada entre l'avinguda Jaume I i 

la rambla Fiveller.

lmplicat en la vida cultural i cí-

vica de Mollet des de jove, es va 

moure arreu de Catalunya per pro-

mocionar actes culturals, esportius 

i de lleure. Va ser col·leccionista 

d'útils casolans en desús i gran di-

vulgador de la causa catalana.

El 2002, l'Ajuntament li va reco-

nèixer la seva dedicació a la ciutat 

amb l'atorgament de la distinció 

cívica Per Mollet.  

MOLLET. Leonardo Alarcón Mir, 

qui va ser regidor a l'Ajuntament 

de Mollet, ha mort als 73 anys. Va 

formar part de les llistes del PSC el 

1979, en les primeres eleccions mu-

nicipals en democràcia. Aquell any, 

va ser escollit regidor juntament els 

seus companys socialistes Isidro 

Carpio, Ramon Mora, Benigno Igle-

sias i Antonio Mendoza. Va repetir 

com a regidor entre 1984 i 1987.

SANT FOST. Més d'una cinquantena 

de persones s'han ofert voluntàries 

per fer encàrrecs per a la gent gran 

de Sant Fost, com fer la compra, 

anar a la farmàcia o fer petites 

gestions, responent a la crida que 

va fer fa uns dies l'Ajuntament, De 

moment ja s'ha ofert prou gent per 

col·laborar en la iniciativa; en cas 

que en les properes setmanes en 

calgui més, es farà una nova crida.

Mor l'exregidor 
socialista de Mollet 
Leonardo Alarcón

Més de 50 veïns 
voluntaris per ajudar 
gent gran a Sant Fost 

MOLLET. L’Ajuntament distribuirà 

entre les famílies més vulnerables 

de la ciutat aquells aliments que hi 

ha a les escoles i que podrien cadu-

car abans de tornar a classe. Con-

cretament recolliran els aliments 

que han quedat als centres escolars 

a causa del confinament; trasllada-

ran la llet del programa escolar de 

llet al Banc dels Aliments perquè no 

es faci malbé; i recolliran les ver-

dures i hortalisses dels horts de les 

escoles i les portaran al menjador 

social. A més, l’Ajuntament conti-

nua donant suport i comprant pro-

ductes perquè el Banc d’Aliments 

tingui tots els aliments necessaris 

per a les famílies més vulnerables.

Des d'aquest cap de setmana, es 

permet als ajuntaments organit-

zar la recollida d’aliments quan 

hi hagi risc que es facin malbé. 

Les actuacions s'han de fer sem-

pre amb el vistiplau de l’activitat 

corresponent i respectant les me-

sures de prevenció establertes.  

SERVEIS SOCIALS

Mollet distribueix 
els aliments de les 
escoles entre els 
més vulnerables

MOLLET DEL VALLÈS

31/03 Maria Ángeles Redon Tena 76 anys

31/03 José Pi Morral 84 anys

01/04 Leonardo Alarcon Mir 73 anys

02/04 Reimundo Pérez Barnuevo 98 anys

04/04 Tomás Domingo González 83 anys

05/04 Montserrat Mutgé Barceló 71 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà 

Defuncions

Dijous, 9 d’abril de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 10h: Calaix de sastre

A les 10.30h: Fem un musical

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 15h: Dibuixacontes

Divendres, 10 d’abril de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 15h: Dibuixacontes

A les 19h: Bufa & Sons

A les 20h: Vallès Visió Notícies, edició 
especial Setmana Santa

Dissabte, 11 d’abril de 2020

A les 10h i 16h: Programació infantil

A les 15h: Dibuixacontes

A les 19h: Recordem MITMO 2019 

Diumenge, 12 d’abril de 2020

A les 10h i 16h: Programació infantil

A les 15h: Dibuixacontes

Dilluns, 13 d’abril de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 15h: Dibuixacontes

A les 20h: Vallès Visió Notícies, edició 
especial Setmana Santa

Dimarts, 14 d’abril de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 10h: Calaix de sastre

A les 10.30h: Fem un musical

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 15h: Dibuixacontes

A les 20.30h: Àmbit B30 (r)

Dimecres, 15 d’abril de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 10h: Calaix de sastre

A les 10.30h: Fem un musical

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 15h: Dibuixacontes

A les 20.30h: Àmbit B30 (r)

Dijous, 16 d’abril de 2020

A les 9h i 16h: Programació infantil

A les 10h: Calaix de sastre

A les 10.30h: Fem un musical

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 15h: Dibuixacontes

A les 20.30h: Àmbit B30 (r) h), Al Dia Vallès 
Oriental (14 h), Àmbit B30 r (20.30 h)

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
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La companyia energètica Na-

turgy ha endegat un pla amb di-

verses iniciatives per fer front a 

les conseqüències del Covid-19. 

Així, l'empresa permetrà ajornar 

el pagament de les factures que 

s’emetin a partir d’ara d'electri-

citat, gas i serveis de tots els 

seus clients domèstics amb 

tarifes liberalitzades, així com 

als autònoms, petites i mitjanes 

empreses i petits negocis de 

tota Catalunya. 

L'objectiu és mitigar l'efecte del 
virus en l'economia familiar i de 
les empreses davant l'increment 
del consum, derivat del confina-
ment de la població ordenat pel 
Govern per intentar frenar la corba 
de contagis d'aquesta pandèmia.
La companyia també ha ampliat 
el període de carència d'aquestes 
factures fins a 6 mesos a l'esten-
dre el termini de pagament de les 
factures emeses fins a juny de 
2020 i passar-les a cobrament a 
partir del mes d'octubre de 2020, 
facturant-les a continuació en 12 
pagaments iguals durant els se-
güents mesos.
En concret, les factures dels 
consumidors domèstics, pimes, 
micropimes, autònoms o petits 
negocis, que s'acullin a aquest 
pla d'ajuda llançat per la com-
panyia, podran ser abonades fins 
a setembre de 2021. Naturgy es 
farà càrrec del cost d'aquestes 
factures durant aquests mesos, 
finançant als seus clients sense 
interessos. 
Més d’un milió de clients domès-
tics de Naturgy a Catalunya po-
dran acollir-se a aquesta alter-
nativa que ofereix la companyia, 
a l'igual que les 250.000 pimes i 
autònoms que té el grup en car-
tera a tota Espanya. Per accedir 
a aquesta ajuda els clients inte-
ressats han de sol·licitar aquest 
ajornament del pagament de les 
factures a través de la secció de 
"Àrea Clients" de la pàgina web de 
la companyia.
El president de Naturgy, Francisco 
Reynés, ha explicat que "la crisi 
està durant més del que s'espe-
rava i tots hem de contribuir tant 
en la gestió de la pandèmia com 

Naturgy permet a les llars, pimes i autònoms 
catalans ajornar les factures de llum i gas

>> MESURES DE LA COMPANYIA ENERGÈTICA PER FER FRONT A LA CRISI DEL COVID-19

en l'aspecte econòmic de les fa-
mílies i empreses del país. Estem 
llançant iniciatives en aquest sen-
tit i seguirem fent-ho mentre con-
tinuï la crisi. No pararem". 

Mesures sanitàries 

Des del començament de la pro-
pagació del virus, l’empresa va 
posar en marxa un ambiciós pla 
d'acció amb diferents actuacions 
per fer front a l'impacte d'aquesta 
pandèmia. Una d’elles és que ofe-
reix subministrament energètic 
gratuït, tant d'electricitat com de 
gas, als hotels i residències que 
cedeixin les seves instal·lacions 
a la Sanitat Pública per ampliar 
l'oferta de llits disponibles davant 

l'increment d’hospitalitzacions 
derivades d'aquesta pandèmia. En 
concret, la companyia ja ha tancat 
acords amb diversos hotels de 
tota Espanya per donar-los sub-
ministrament energètic gratuït. 

A més, Naturgy ofereix durant 
aquests mesos als seus clients 
assistència mèdica gratuïta mi-
tjançant videotrucada, amb l'ob-
jectiu que els ciutadans puguin fer 
consultes de salut sense necessi-
tat de sortir de casa. 
Les consultes es poden fer tots 
els dies de la setmana, les 24 ho-
res, mitjançant trucada telefònica, 
pàgina web o l’aplicació online. 
Aquest servei inclou informació 
mèdica de primeres actuacions en 
casos d'emergència, medicació i 
posologia per pediatria i medici-
na general. En cas d'emergència, 
s'avisarà al servei 112 per envia-
ment d'ambulància en el territori 
nacional.

Mesures dins l’empresa

Entre els seus treballadors, la 
companyia va ser una de les pri-
meres empreses que va implantar 
l'opció de teletreball a tots els que 
la seva feina ho permetés, i ha re-
forçat el protocol d’actuació pels 
seus tècnics especialistes de llum 
i gas que han de seguir acudint al 
seus llocs de treball per realitzar 
activitats essencials. 
Naturgy té a hores d'ara com a 
prioritat fonamental garantir la 
seguretat de subministrament i, 
per això, des del començament 
d'aquesta crisi sanitària ha inten-
sificat les mesures del seu proto-
col d'actuació en totes les seves 
infraestructures crítiques. En con-
cret, la companyia va activar cen-
tres físics i tecnologia de suport 
en diferents punts del país, a més 
de la capacitat de gestió remota, 
per així garantir en tot moment el 
subministrament energètic.
Cada instal·lació del grup, tant les 
referides a xarxes d'electricitat i 
gas, com les de gestió de mercat i 
generació elèctrica, compten amb 
la possibilitat de gestió virtual i 
amb plans d'emergència preven-
tiva, back-up i trasllat d'activitat 
entre centres de ser necessari.
Es manté també plenament ope-
ratiu el servei d'atenció d'urgèn-
cies domiciliàries per reparar cal-
deres, frigorífics, etc., acudint en 
menys de 3 hores. Aquest servei 
s'ha estès també a aquelles per-
sones que no siguin clients. i

Així mateix, l’empresa avançarà el pagament al comptat de les factures 
corresponents al segon trimestre de l’any de les pimes i autònoms  
proveïdors de Naturgy que tinguin menys de 250 treballadors i una 
facturació inferior als 50 milions d’euros. L’objectiu és reforçar la seva 
liquiditat per mitigar l’impacte econòmic que puguin tenir en aquests 
moments. Fins a 1.100 proveïdors de tota Espanya es podran beneficiar 
d’aquesta acció, que sumen més de 16.000 llocs de feina. 

Aquesta darrera iniciativa se suma a les altres que la companyia ha posat 
en marxa des de l’inici de la pandèmia amb l’objectiu de donar suport 
a famílies i empreses per superar aquesta situació de la millor manera 
possible. Per materialitzar aquesta mesura, Naturgy ha tancat un préstec 
en el marc del programa de liquiditat del Banc Central Europeu (BCE).

+ Per a més informació, consulteu naturgy.com

pagament a proveïdors

Més d'un milió de clients 
de Naturgy a Catalunya 
podran aplaçar 
les seves factures

La companyia impulsa un pla d'iniciatives que inclou, entre d’altres, el subministrament energètic gratuït per als hotels  
i les residències medicalitzades

NATURGY

Seu de l'empresa Naturgy

Francisco Reynés, president de Naturgy
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POLÍTICA  EL REGIDOR ALBERT MONTSERRAT S'INCORPORA A L'EXECUTIU LOCAL AMB LES CARTERES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I TURISME

PSC i ERC reediten 
el pacte de govern 
a Montmeló
MONTMELÓ. PSC i ERC han arribat 
a un acord de govern a l'Ajunta-
ment, amb l'objectiu de garantir 
"una majoria estable al plenari 

per desenvolupar els projectes 

estratègics de legislatura", se-
gons apunten els socialistes. Les 
seccions locals del PSC i d’ERC van 
signar el passat 26 de març l'acord 
de govern mitjançant el qual el re-
gidor d’Esquerra, Albert Monser-
rat, s’incorpora al govern munici-
pal per fer-se càrrec de la cartera 
de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme. No tindrà dedicació, sinó 
que cobrarà per assistències, a les 
quals ja ha anunciat que renuncia 
fins que acabi l'estat d'alarma.

Monserrat també assumeix la 
primera tinença d'Alcaldia, s'in-
corpora a la Junta de Govern Lo-
cal i serà el representant del con-
sistori a l’Associació de Municipis 

per la Independència.
Amb aquest acord, socialistes 

i republicans reediten el pacte 
de govern del passat mandat per 
desenvolupar els principals pro-
jectes estratègics dels propers 
anys, a partir dels acords i coin-
cidències de les seves propostes 
programàtiques presentades a les 
darreres eleccions municipals. 
"Els 6 regidors del PSC, sumats 

al regidor d’ERC configuren una 

majoria suficient per donar al 

govern municipal la solidesa 

necessària per desenvolupar 

els principals projectes i deci-

sions que Montmeló necessita 

per consolidar el seu progrés, 

la seva cohesió social i la con-

vivència ciutadana, millorar el 

benestar de la ciutadania i im-

pulsar la projecció del municipi, 

cercant sempre la complicitat i 

arxiu

COMPANYS DE GOVERN  L'alcalde Pere Rodríguez i Albert Montserra

el consens amb la resta de forces 

polítiques presents al plenari", 
explica el PSC. El partit també ex-
posa que els termes de l’acord in-
clouen el desenvolupament de les 
principals prioritats en els àmbits 
de territori, dinamisme econòmic, 
serveis socials i atenció a les perso-
nes més vulnerables, sostenibilitat 
i polítiques d’igualtat.

"Apuntalar la majoria"
Passades les eleccions, el PSC va 
parlar amb tota la resta de grups 
polítics amb representació, diu 
l'alcalde, Pere Rodríguez. L'objec-

tiu d'aleshores ja era "apuntalar 

la majoria". En aquest sentit, ERC 
i Canviem Montmeló eren els dos 
partits que "van mostrar volun-

tat" per entrar govern –no diu el 
mateix de Fem Montmeló–.

Després d'uns mesos, l'acord ha 
arribat amb ERC. "Ja coneixíem 

la manera de treballar junts, 

del mandat passat", diu Rodrí-
guez, qui també assegura que, 
"confrontant els programes 

electorals dels dos partits, era 

senzill arribar a un acord".
Amb tot, Rodríguez apunta que 

la incorporació d'ERC "no canvia-

MOLLET.  L'Ajuntament ha decidit 
modificar les dates del pagament 
de tributs i impostos municipals a 
conseqüència de la crisi del corona-
virus. La comissió tècnica d'Emer-
gències del Covid-19, presidida per 
l'alcalde, es va tornar a reunir di-
lluns per avaluar els efectes de les 
mesures que s’han pres fins ara per 
fer front a la situació fruit de la cri-
si del coronavirus i adoptar-ne de 
noves. Una d'aquestes és la modifi-
cació del calendari fiscal municipal. 
segons han avançat fonts de l'Ajun-
tament, els principals criteris que 
es tindran en compte són: posposar 
la data de pagament dels tributs 
municipals, el fraccionament de 

rebuts sense interessos i la possi-
bilitat de fer plans individualitzats 
per a les famílies i persones més 
afectades.

Una altra mesura de caire econò-
mic és el pagament de les subven-
cions a entitats socials. El govern 
ja va anunciar fa uns dies que es 
prioritzaria el pagament de les 
subvencions a entitats com Càritas 
o la Creu Roja, que estan duent a 
terme una notable tasca en aques-
ta crisi. L'Ajuntament ha anunciat 
que aquesta setmana quedaran 
pagades les subvencions a entitats 
de caire social i a les vinculades a la 
prestació d'un servei municipal per 
un valor de prop de 50.000 €.  

MOLLET / BAIX VALLÈS.  El presi-
dent de la Generalitat, Quim Tor-
ra, ha enviat una carta als alcaldes 
de Catalunya emplaçant-los a una 
"sòlida aliança" amb el Govern 
per exigir a l'Estat flexibilitat pres-
supostària i la derogació de la Llei 
de racionalització i sostenibilitat 
de l'administració local (LRSAL). 
Torra assenyala que la prioritat és 
"guanyar el combat" al covid-19, 
però que un cop superada la situ-
ació sanitària, els ajuntaments es 
convertiran en "la primera esta-

ció d'arribada dels ciutadans que 

cercaran en el món local la infor-

mació, l'orientació i els ajuts que 

els permetran afrontar les seves 

situacions personals, laboral i fa-

miliars". És per això que ha dema-
nat als batlles un front comú amb la 
Generalitat per reclamar al govern 
espanyol que els consistoris puguin 
invertir els seus superàvits pressu-
postaris en polítiques socials i en 
promoció de l'economia local. 

Per la seva part, l'alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs, l'ha respost amb 
una missiva en què demana que "la 

Generalitat destini tots els recur-

sos que siguin necessaris a l'Hos-

pital i les residències de Mollet" i 
li diu que "no és el moment de re-

trets ni de fer política". "Cal que 

totes les administracions treba-

llin plegades", apunta.  

SUBVENCIONS A ENTITATS SOCIALS PER VALOR DE 50.000 EUROS RECLAMA ALS ALCALDES UN FRONT COMÚ AMB LA GENERALITAT

L'Ajuntament de Mollet 
modifica el calendari fiscal

Torra demana a Madrid 
la derogació de la LRSAL

BAIX VALLÈS.  En els darrers dies 
han estat diversos els partits po-
litics que han fet pública la seva 
renúncia a l'aportació que perce-
ben com a grup municipal als seus 
consistoris. És el cas d'Esquerra 
de Martorelles, que ha renunciat 
durant 6 mesos a l’assignació mu-
nicipal que rep de l’Ajuntament. 
La formació proposa que aquests 
diners vagin íntegrament destinats 
al fons de contingència especial per 
la crisi de la Covid-19. ERC-Junts 
per Sant Fost també ha renunciat 
a l'aportació, en aquest cas des de 
març fins al juny. A Montmeló, el 
PSC també renuncia a l'aportació 
de març, abril i maig perquè es 
destini a emergència social. 

Degoteig de grups 
municipals que 
renuncien a les 
assignacions   

rà de manera especial la nostra 

manera de treballar", de la qual 
reitera el "constant contacte amb 

la resta de grups". Per això ma-
teix, destaca que s'han aconseguit 
aprovar les ordenances i els pres-
supostos per unanimitat. En tot cas, 
el PSC no descarta arribar a acords 
puntuals amb la resta de partits.

Per la seva banda, Albert Monser-
rat, afirma que després de gairebé 
un any de mandat del PSC en mi-
noria, "la sintonia amb l'equip de 

govern ha estat prou bona", i això 
ha fet més fàcil l'acord. També l'han 
empès a entrar-hi el fet que per als 
pròxims anys "Montmeló té pro-

jectes molt engrescadors, com 

les ampliacions de Can Dotras i 

del pavelló, l'institut de Química 

o la segona fase del soterrament" 
i que "la millor manera per treba-

llar-hi és des de dins".
Pel que fa a les regidories de 

les quals es fa càrrec des de l'1 
d'abril, Monserrat destaca que el 
seu primer repte és aplicar el plec 
de mesures que van aprovar entre 
tots els grups per pal·liar les con-
seqüències de la Covid-19, i, un 
cop passi l'estat d'alarma, "fer vi-

sites a les empreses per copsar 

quines necessitats tenen, i di-

namitzar el comerç local".  s.c.
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USOC i CGT denuncien Grifols per 
"posar en risc la salut de la plantilla" 
PARETS. USOC va alertar el cap de 
setmana que un treballador de Gri-
fols a Parets, i veí del municipi, ha 
mort per Covid-19 i va denunciar 
la multinacional a la Inspecció de 
Treball per posar en risc la plantilla 
i mostrar "desídia i negligència to-

tal" en plena pandèmia. Una denún-
cia a la qual també s'ha sumat la CGT.

En un comunicat, el sindicat 
USOC ha acusat la multinacional 
d'"incomplir" les mesures de se-
guretat i de dur a terme accions 
"gens fiables" per prevenir conta-
gis dins del centre de treball. L'or-
ganització sindical assegura que 
s'ha evitat informar dels possibles 
positius, que les quarantenes pre-
ventives "no han estat correctes 

en molts casos" i han assenyalat 
que als treballadors amb personal 
especialment sensible se'ls ha de-
negat la possibilitat de confinar-se.

Segons el sindicat, el primer cas 
de coronavirus confirmat a la plan-
tilla d'Institut Grífols es va saber 
el 21 de març i ara ja hi ha quatre 
infectats al grup. El 26 de març els 
treballadors van ser informats que 
el primer contagiat havia perdut 
la vida, però els seus companys de 
torn no van ser confinats, diu USOC.

"Considerem tot aquest tipus 

d'actuacions realitzades per 

l'empresa de desídia i negligèn-

cia total, en base a la salut de les 

persones que treballen en un 

grup empresarial i més quan ha 

mort un company", sentencia la 
denúncia.

A tot plegat, la CGT suma la mo-

lèstia perquè l'empresa no s'hagi 
assegut amb ells, "com a sindicat 

majoritari que som", per nego-
ciar les mesures a prendre durant 
aquestes setmanes. "Grifols va sig-

nar amb alguns sindicats, no amb 

el comitè d'empresa, un pacte 

que tenia l'objectiu de reduir el 

nombre de persones que treba-

llen en planta". Sobre aquest pac-
te apunten, d'una banda, que "és 

il·legal, perquè s'estan saltant 

al sindicat majoritari", i d'altra 
banda, que a hores d'ara continua 
treballant almenys "un 70% de la 

plantilla de producció".

Grifols es mostra sorpresa
L'empresa es mostra sorpresa per 
les denúncies i recorda que fa dues 
setmanes va arribar a un acord amb 
els sindicats amb l'objectiu d'asse-
gurar la continuïtat de l'activitat 
farmacèutica i, alhora, garantir la 

seguretat i la salut de la plantilla. 
"La col·laboració entre els sindi-

cats és constant; a hores d'ara, els 

treballadors són el més impor-

tant per la companyia", afirma 
Grifols. L'acord al qual es va arribar 
inclou mesures com la promoció del 
teletreball, la creació de dos grups 
de treball per garantir la produc-
ció i evitar contagis o la instauració 
d'una borsa d'hores flexible a re-
cuperar durant els pròxims quatre 
anys per aquells departaments on 
la producció no sigui urgent.

"Des de l'inici de la pandèmia 

hem pres les mesures necessà-

ries per garantir la seguretat del 

nostre equip humà, tants en els 

nostres centres de treball corpo-

ratius com en les àrees de pro-

ducció", expressa Grifols. Alhora, la 
farmacèutica remarca que ha pres 
mesures que han anat "més enllà 

de les recomanacions de l'Or-

ganització Mundial de la Salut 

(OMS) i altres autoritats sanitàri-

es". En aquest sentit, assegura que 
s'ha reduït en un 60% el nombre de 
treballadors que es presenten cada 
dia al seu lloc de treball i que "s'han 

extremat les mesures de preven-

ció i riscos laborals per evitar 

qualsevol situació de risc".  

EMPRESES ELS SINDICATS ACUSEN LA COMPANYIA PARETANA DE NO APLICAR ELS PROTOCOLS I LAMENTEN LA MORT D'UN TREBALLADOR

MOLLET. L'empresa Plasmia Bio-
tech, el 43% de la qual és propietat 
de la companyia molletana Inke-
mia IUCT, està treballant en la cre-
ació d'una plataforma tecnològica 
"per obtenir un medicament de 

forma ràpida per quan es pro-

dueixi una nova pandèmia", se-
gons apunta Josep Castells, presi-
dent d'Inkemia.

Castells exposa que davant un 
virus com podria ser la Covid-19 

es poden fer dos tipus de tracta-
ments: "Prevenció amb vacunes 

i elaboració de medicaments 

antivirals". Del primer cas, "ja 

s'està fent molta feina arreu del 

món". Però del segon, adreçat a 
aquelles persones ja infectades, 
lamenta que "no se n'està fent".

És en aquest sentit que hi actu-
aria la plataforma que estan ela-
borant, i que no es faria servir per 
al coronavirus, però la intenció és 

que estigui activa per a la pròxima 
pandèmia que hi hagi. Segons Cas-
tells, en les últimes dècades hi ha 
hagut "una pandèmia cada qua-

tre anys".
"Plasmia disposa de tecno-

logia per sintetitzar productes 

de la mateixa tipologia contra 

els virus i el càncer", segons Cas-
tells, i això permetria "desenvo-

lupar un producte antiviral pel 

nou virus que arribés", tenint 
en compte que "tots els passos ja 

estarien optimitzats" i que, per 
tant, la seva posada en marxa seria 
"de forma ràpida".

Fa dos anys que han començat 
el projecte, tot i que per qüestions 
econòmiques no l'han pogut tirar 
endavant, i ara cerquen finança-

Inkemia treballa en la 
creació d'una plataforma 
per combatre pandèmies

L'OBJECTIU D'AQUESTA INVESTIGACIÓ ÉS OBTENIR UN MEDICAMENT DE FORMA RÀPIDA QUAN ARRIBI UNA NOVA PANDÈMIA

OCUPACIÓ

L'atur es dispara al 
Baix Vallès i puja 
en gairebé 500 
persones el març

BAIX VALLÈS. La crisi del coronavi-
rus ha disparat les xifres d'atur al 
Baix Vallès. Març ha acabat amb 
7.652 persones desocupades, 491 
més que el febrer. Mollet és el mu-
nicipi que ha registrat l'increment 
més alt d'aturats, amb 275 perso-
nes (3.539 desocupats en total). A 
força distància se situa la Llagosta, 
que ha incrementat la xifra d'atu-
rats respecte el febrer en 75 perso-
nes i té 918 desocupats. L'augment 
de la xifra d'aturats ha estat simi-
lar a Sant Fost, Parets, Montornès i 
Montmeló amb 29, 28, 26 i 26 per-
sones més desocupades, respecti-
vament. A Martorelles, hi ha 9 de-
socupats més que al febrer, i Santa 
Maria és l'únic municipi on ha bai-
xat l'atur (2 persones menys).

La UGT denuncia que part 
d’aquesta pujada ve provocada 
perquè moltes empreses han op-
tat per acomiadar els seus tre-
balladors en lloc de fer mesures 
de flexibilitat interna o ERTO. El 
sindicat també denuncia "l’opor-

tunisme i l’abús que per part de 

moltes empreses s’està realit-

zant amb la presentació d’ER-

TOs de manera injustificada, 

que no responen a les causes 

que al·leguen, i la falta de cor-

responsabilitat amb les seves 

plantilles per superar la crisi".
Al Vallès Oriental ja s’han comp-

tabilitzat 4.088 ERTO fins al 7 
d'abril, el 4,8% d'expedients de 
regulació temporal realitzats a Ca-
talunya en les darreres setmanes, 
on la xifra és de 85.115 expedients 
aprovats. Dels ERTOs de la comar-
ca, 3882 han estat per causa major 
i 206 per altres causes, i en total hi 
ha 29.968 treballadors del Vallès 
Oriental afectats per un ERTO.  

Mollet ha atès més 
de 3.200 persones 
en temes d'ocupació
MOLLET. Des del 16 de març, els 
Serveis Municipals d’Ocupació 
han atès 2.404  persones i el Mollet 
Hub ha atès 805 persones entre 
emprenedors i empresaris. L’ex-
cepcional situació econòmica i la-
boral provocada pel coronavirus 
ha fet que milers de persones s’ha-
gin adreçat per telèfon als Serveis 
Municipals d’Ocupació de l’Ajun-
tament de Mollet i a Mollet Hub 
per intentar resoldre dubtes.  

arxiu

GRIFOLS  L'empresa assegura que ha extremat les mesures de prevenció

ment perquè de cara a la pròxima 
pandèmia ja pugui ser una realitat.

Producció de gels desinfectants
D'altra banda, el laboratori far-
macèutic d'Inkemia a Mollet s'ha 
preparat per produir gels hidroal-
cohòlics. "Nosaltres fem assajos 

clínics", diu Josep Castells, "però 

si hi ha una urgència, podríem 

aportar el nostre gra de sorra". 
Concretament, es posa a disposi-
ció de les residències molletanes 
i dels hospitals de Mollet i Grano-
llers, a qui els hi oferiria a preu de 
cost. Amb les instal·lacions de què 
disposen podrien produir "o bé 

500 ampolles de 100 ml al dia, o 

100 ampolles de 500 ml, segons 

les necessitats". 

Per a residències

La Càtedra de Bioètica Fundació Grí-

fols de la Universitat de Vic-Central de 

Catalunya ha participat en l'elaboració 

d'un document que pretén facilitar eines 

per a la presa de decisions ètiques i clí-

niques en centres residencials de gent 

gran durant la crisi de la Covid-19, en un 

context de limitació de recursos interns i 

de l’entorn, i fent el possible per practi-

car una atenció de qualitat. El document, 

elaborat també per la Càtedra de Cures 

Pal·liatives (Institut Català d'Oncolo-

gia) i el grup d'investigació C3RG –tots 

ells formen part del Centre d'Estudis 

Sanitaris i Socials de la Universitat de 

Vic-Central de Catalunya–, parteix del 

context de crisi actual, amb la limitació 

de recursos interns i de l'entorn, i el res-

pecte per les persones acollides i pels 

professionals que les atenen.

GRIFOLS FA UN 
DOCUMENT AMB 
RECOMANACIONS 
ÈTIQUES I CLÍNIQUES
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Arrel de la Declaració d’Alerta de-
cretada pel Govern Espanyol, se 
suspenen totes les activitats ambu-
latòries del centre assistencial INS-
TITUT MÈDIC BAIX VALLÈS, S.L. 
de totes les especialitats mèdiques 
amb l’excepció d’un servei d’aten-
ció ambulatòria urgent presencial 
de MEDICINA GENERAL durant el 
període de confinament, des del 15 
de març de 2020 i fins a nou avís.

No obstant aquest tancament i “ser-
veis mínims”, es garantirà un contí-
nuum assistencial pel lliurament de 
resultats documentals, prescripci-
ons farmacològiques de caràcter 

crònic i informació telefònica de 
qualsevol dubte mèdic amb la car-
tera de clients.

Tanmateix, s’estableix un canal 
d’assistència ambulatòria telemà-
tica (videoconsulta i teleconsulta) 
de diferents especialitats mèdiques 
amb els professionals i clients que 
així ho sol·licitin.

A Mollet del Vallès, 1 d’abril de 2020

Dra. Anna M. Casas Ros 
Directora de l’IMBV

Tel. 93 570 03 65
a.casas@imbv.es 

DOCUMENT INFORMATIU DEL CESSAMENT DE 
LES ACTIVITATS “NO ESSENCIALS” ARREL DE LA 
DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALERTA DEL GOVERN 
ESPANYOL AMB DATA 15/03/20202
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Nou web d'assessorament per a 
futurs estudiants, TecnoCampus
El TecnoCampus ha posat en marxa l’espai 

web futurestudiant.tecnocampus.cat per 

agrupar-hi tota la informació relativa a la 

selectivitat, la preinscripció universitària i 

tot aquell contingut addicional que poden 

necessitar els estudiants que el proper curs 

accediran a la universitat.

L’entorn canviant generat per la crisi del 

coronavirus fa que els estudiants cerquin 

informació en diversos canals, i la voluntat 

d’aquesta nova pàgina és agrupar-la i in-

cloure els enllaços als principals webs de 

referència de la Generalitat pel que fa a l’ac-

cés a la universitat. El portal també propor-

ciona informació als estudiants sobre les 

activitats online que el TecnoCampus pre-

para per substituir temporalment les que 

no es poden fer de manera presencial, com 

la jornada de portes obertes del 18 d’abril, 

que passa al format virtual i canvia de data, 

el 9 de maig. Abans, el 24 d’abril, es durà a 

terme una sessió informativa, també online.

El TecnoCampus impartirà el curs 2020-

2021 un total de  17 graus i dobles graus, 

quatre màsters universitaris oficials i 11 tí-

tols propis de màsters i postgrau.

TECNOCAMPUS

Carrer Ernest Lluch, 32. Mataró. Tel. 93 169 65 00 

www.tecnocampus.cat

L’APARADOR

DE LA SETMANA
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
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El confinament ha fet que ens
donem compte que podem ser 

feliços amb molt menys; amb molt,
molt menys del que usem

iuen que la pandèmia tendeix a 
minvar, i que potser d’aquí algu-
nes setmanes haurà desaparegut 
com a tal. Confio que, malgrat el 
tremendisme interessat d’alguns 

mitjans o les indignes confrontacions entre 
governs, l’optimisme no sigui un miratge. Als 
morts, als infectats, als treballadors de la sa-
nitat, de la seguretat i de les activitats essen-
cials, ningú no els tornarà la vida, ni els farà 
oblidar el patiment sofert o l’immens esforç 
fet. Estem veient actuacions personals i col-
lectives descomunals; també enginyoses, 
admirables. Infinita gratitud.

Fa quinze dies, el Jaume Noró ens intro-
duïa –aquí mateix– una visió de la pandèmia 
que anava més enllà dels nombres –certa-
ment aterridors. Amb encert, feia un paral-
lelisme entre les persones més vulnerables 
per patologies prèvies, i els sectors més vul-
nerables per patologies socials prèvies. La 
«salut social» no es recuperarà alhora que la 
pandèmia: els efectes vinculats al treball i, de 
retruc, a les condicions de vida tardaran me-
sos o anys a desaparèixer. Plou sobre mullat.
És en aquest àmbit concret, que depassa allò 
sanitari, on veurem si existeix una veritable 
solidaritat per part de països, institucions o 
poders. Els països rics –també a Europa– es 
bolcaran a treballar solidàriament amb els 
més mancats? Les institucions, especial-
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ment els governs –per exemple el català i 
l’espanyol– acabaran les seves escandaloses 
picabaralles amb efectes ben poc «saluda-
bles»? Els poders –els poderosos– enten-
dran, com a mínim, que el «millor» per als 
seus negocis és que la ciutadania tingui salut, 
treball, habitatge, coneixements i felicitat? 

El confinament que milions de persones 
estem fent té molts aspectes positius. Un 
d’ells és donar-nos compte que podem ser 
feliços amb molt menys; amb molt molt 

menys del que usem, del que ens fan consu-
mir. I, d’aquí, la reflexió: pot subsistir la nos-
tra societat si produïm, comprem i gastem 
només allò estrictament necessari? La gran 
paradoxa és que fent-ho podríem ser igual-
ment feliços o més, però, ensems, podria fer 
trontollar aquesta civilització capitalista en 
i de la que vivim. Assumim el repte? 

Llibre suggerit: La pesta, d’Albert Camus. 
«...la pesta ho dominava tot. Des d’aleshores 
ja no hi va haver destins individuals, sinó una 
història col·lectiva que era la pesta i uns sen-
timents compartits per tothom»     

#EmQuedoACasa

Per compartir

Després de gairebé quatre setmanes d'esforç per mantenir l'aïllament social, 

i malgrat la irresponsabilitat d'algunes persones que s'entossudeixen en 

no complir, sembla demostrat que el confinament funciona. Les dades de 

la pandèmia mostren un aplanament pel que fa al nombre de contagis, una 

davallada que ha de permetre que el sistema sanitari es descongestioni i pugui 

atendre amb més garanties la població malalta, no només de Covid-19.

Cal, però, tenir paciència. A Wuhan, on es va generar la pandèmia, han iniciat el 

desconfinament després d'onze setmanes. A Espanya, només quatre setmanes 

després ja se'n comença a parlar. L'aïllament social encara s'haurà de mantenir 

molts dies perquè la davallada dels registres de contagis i morts sigui prou 

rellevant com per plantejar-se l'obertura, un desconfinament que haurà de ser 

per fases, molt controlat i garantista. No s'han de generar falses expectatives a la 

població, que ha d'estar, en tot moment, ben informada dels passos que es faran. 

Ara, més que mai, cal paciència i responsabilitat, de ciutadans i governants.   

PACIÈNCIA I RESPONSABILITAT 

Editorial

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Bústia

Tot tornarà a ser igual

La famosa dita castellana no hay mal que por 

bien no venga està d’actualitat. El mal ja el te-
nim aquí i el col·lectiu de sanitaris estan fent 
mans i mànigues per salvar al nombre més 
gran possible de pacients de la pandèmia. El 
mal tard o d’hora passarà però aquest temps 
d'obligat confinament hauria de servir per 
reflexionar sobre moltes coses. Cal tenir en 
compte que un cop superada la pandèmia vin-
drà un altre període de recessió econòmica. 
Cal passar el millor possible aquest període 
temporal de confinament que ens ve de nou. 

No cal viatjar cada pont o cap de setmana 
simplement per desconnectar de la feina. 
Potser llegint un bon llibre a casa n’hi ha 
prou, però ara que ens sobra una mica més 
de temps caldria reflexionar sobre si la vida 
que portàvem i que enteníem com a normal 
era la més convenient.

Resulta que la situació d’alentiment de 
l’economia està fent que baixin els nivells de 
contaminació, la disminució de la circulació 
de vehicles també redueix la contaminació 
acústica, o sigui, tenim aire més net i silenci 
ambiental i això és positiu.

Hem descobert el significat de paraules 
com imprescindible, bàsic i essencial i això 
ens hauria de fer reflexionar si la nostra vida 
anomenada normal en realitat estava carre-
gada de coses prescindibles, no bàsiques  i 
supèrflues. Potser caldria reduir aquesta es-
piral de consum de béns i serveis no essenci-
als, que només  produeix angoixes personals 

i contamina el medi ambient.
Ara ens adonem que calen més hospitals 

i residències geriàtriques i menys hotels i 
avions, més sanitaris –a més d’ aplaudits, 
ben retribuïts– i menys polítics i estructu-
res d’estat; més pagesos i ramaders i menys 
intermediaris; més cultura i menys espec-
tacle; més mestres i menys youtubers; més 
societat civil i menys militars; més proximi-
tat i menys transport; més esport amateur i 
menys esport espectacle, etc. etc.

Potser tots aquets béns i serveis essencials 
cal produir-los i tenir-los a prop de casa per no 
haver de cercar-los a altres països;  potser cal 
consumir preferentment les fruites i verdures 
de la nostra terra i a l’època de l’any que toca, 
potser no cal que sigui festa major tot l’any.

Però el gènere humà és fluix de memòria 
i quan passi aquesta pandèmia i la recessió 
econòmica que comportarà, a continuació, 
tot tornarà a ser igual. La cobdícia dels po-
derosos farà que es torni a posar en marxa 
l’engranatge de consum de béns i serveis no 
essencials que per a ells són la font de grans 
beneficis i els consumidors hi tornarem a 
caure de quatre potes. Tornarà el brogit que 
causa ansietat i seguirem la cursa per carre-
gar-nos el planeta. 

Tant de bo no fos així i aquests dies de con-
finament reflexionéssim per tal de canviar 
els nostres hàbits de comportament i en un 
futur donéssim prioritat a allò que és essen-
cial. Una vida més senzilla però més plena.

ramon masvidal / mollet
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'Cocinamiento' del CF Mollet UEEl Club Patí Sant Fost es queda a casa fent un vídeo
El CF Mollet UE ha publicat a les xarxes socials una campanya de confinament a casa sobre 
cuina. En diversos tuits publicats, el club 

mostra què mengen els jugadors del juvenil A, 

com ara batuts de fruita o diverses amandies.  

El Club Patí Sant Fost ha publicat un vídeo de confinament que s'ha fet 
viral per Instagram i Facebook, amb milers de reproduccions.  El vídeo 

està protagonitzat per les patinadores del club, que animen la gent a quedars-se a casa cantant l'última cançó d'Adrià Sala, Quédate en tu 

casa, que és vocalista del grup la Pegatina, de Montcada i Reixac. 

MOLLET. La patinadora molletana Júlia Marco va decidir fa uns mesos 
posar punt final a la seva trajectòria 

en la modalitat de xou petit amb el CP L'Aldea, que va ser l'entitat amb què va aconseguir l'or Mundial al 
Palau Sant Jordi, de Barcelona, al 

juliol. Marco se centra ara en la seva 

exitosa trajectòria individual en el 

patinatge artístic i vol potenciar la seva faceta d'entrenadora amb el 
grup de xou petit del CPA Mollet. 

Marco va viure els dos darrers anys de pel·lícula amb el CP L'Al-
dea guanyant títols estatals, sent subcampiona d'Europa i, final-
ment, campiona dels World Roller 

Games. "Han estat dos anys molt 

intensos, entrenant cada dia, 

de dilluns a diumenge, entre 

el CPA Mollet i el CP L'Aldea, a 

més, tinc la meva feina de psi-

còloga... crec que ja havia arri-

bat el moment de retirar-me 

en l'activitat del grup petit de 

xou", apunta Marco, que a la tar-

dor del 2019 va penjar els patins amb l'entitat tarragonina. "Més 

de la meitat de l'equip ja es 

retirava, hi havia veteranes, i 

llavors el conjunt ja es desfeia. 

Crèiem que amb l'or era la mi-

llor manera de fer-ho i jo, de fet, 

vaig ser de les últimes en comu-

pm

PATINATGE ARTÍSTIC LA PATINADORA FA D'ENTRENADORA AMB UN GRUP DE XOU PETIT DEL CLUB DEL PAVELLÓ RIERA SECA

Júlia Marco es retira del CP L'Aldea i 
se centra en l'individual al CPA Mollet

nicar-ho", recorda emocionada.

Als seus 25 anys, la patinadora 

molletana se centra ara en la seva 

trajectòria en el patinatge artístic 

individual i, a més, continua sent entrenadora d'un grup de xou pe-

tit del CPA Mollet, que es va crear 

ara ja fa quatre temporades. "El 

grup ha anat millorant de mica 

en mica, any rere any. Aquesta 

és la meva primera experiència 

com a monitora d'un equip de 

Reconeixements 
baixvallesans a la 
Gala del Patinatge
BAIX VALLÈS. La Federació Cata-

lana de Patinatge ha reconegut 

alguns dels esportistes baixvalle-sans a la 3a edició de la Gala del Patinatge Català. L'acte va tenir lloc a principis de març a Barce-

lona i va premiar a més de 200 

persones. 

Els World Roller Games de Bar-

celona van tenir un pes significa-

tiu entre els guardonats i el Baix 

Vallès va estar representat per esportistes, equips i també l'Ajun-

tament de Mollet, que va ser re-conegut per la tasca en l'organit-zació de la modalitat Roller Derbi al Pavelló de la Riera Seca. En 
aquesta modalitat, també van ser 

distingides les seleccions masculi-

na i femenina que van aconseguir 

penjar-se una medalla de plata i 

bronze, respectivament. 

Pel que fa als esportistes, la molletana Júlia Marco va rebre la distinció com a campiona del Món als WRG amb el Club Patí l'Aldea 
en xous petits en patinatge artístic i l'equip també va rebre el premi a l'excel·lència. En els WRG tam-bé va ser campió del món júnior 
el paretà Pau Garcia, que també va rebre la distinció a millor jove 
promesa en patinatge artístic. 

En la modalitat scooter, la mo-

lletana Lucía Martín va rebre el guardó de millor esportista feme-

nina i cal recordar que també va 

participar als World Roller Games 

amb un 13è lloc. 

Catalunya

xou petit, però ja hem aconse-

guit petites fites, com ara estar 

classificades cada any a la Copa 

Catalana", valora positivament la 

patinadora molletana, que confia 

en la millora de les seves pupil·les.

Dies de confinamentAbans que comencés l'afectació pel coronavirus, Júlia Marco esta-

va centrada en la seva temporada 

individual, que ara ha quedat ajor-

nada. "El patinatge es perd molt 

ràpidament, podem intentar 

mantenir l'estat físic", indica la 

patinadora, que espera que hi hagi una solució per "salvar la tempo-

rada", adverteix Marco, que tot i 

ajornar-se, considera que "alguns 

campionats s'haurien de mante-

nir, psicològicament és impor-

tant. La federació hauria de crear 

algun campionat per tenir uns 

objectius".  JL rodríguez beLtrán  

JÚLIA MARCO Amb el seu grup de show petit del Club Patinatge Artístic Mollet

La molletana va decidir deixar de competir en la modalitat de grups a la tardor i fixar 

els seus objectius amb el club molletà, tot i que ara està aturada pel coronavirus

POLIESPORTIU  MARIA CARMEN PORTILLO ÉS LA RESPONSABLE

MARTORELLES.  El gimnàs munici-

pal de Martorelles ha iniciat clas-ses virtuals d'exercici físic per a 
tota la ciutadania. Les sessions es 

poden veure a través del canal de Youtube de l'Ajuntament marto-

rellesenc.L'àrea d'Esports de l'adminis-tració local ha estat l'encarregat 
de preparat tot un seguit de ví-deos d'activitat física conduïts per 

la monitora del gimnàs municipal, Maria Carmen Portillo. Un d'ells, 
per exemple, presenta exercicis físics adreçats principalment a 
la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda. Els altres qua-

tre vídeos formen conjuntament 

una classe amb escalfament, fase 

principal i tornada a la calma. Els 

vídeos  tenen una durada aproxi-mada d'uns 30 minuts. 

Classes virtuals d'exercici 
amb el gimnàs municipal 
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¡¡ CONTROLA TU PESO AHORA !!
CONTROLA TU PESO SIN DEJAR DE COMER.

COMIENDO DE TODO DE MANERA SALUDABLE.
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO · PAUTAS DE ALIMENTACIÓN.

SEGUIMIENTO SEMANAL. 

   665 37 11 20 @eliychema

MONTORNÈS. El Complex Esportiu 
Municipal Les Vernedes ha estre-
nat una sèrie de vídeos amb con-
sells i indicacions per mantenir-se 
en forma a casa. Les sessions han 
estat realitzades pels monitors i 
monitores del complex municipal 
i es poden veure a la pàgina web 
de Les Vernedes. 

El primer dels vídeos publicats 
tracta sobre la hidratació, que 
imparteix el monitor Ernesto Ál-
varez. Posteriorment, s'oferiran 
exercicis o estiraments per fer a 
casa, consells sobre l'alimentació, 
entre altres.  

Des de l'inici del confinament, 
el CEM Les Vernedes ha cercat 
fórmules per mantenir el contacte 

POLIESPORTIU UNA DE LES PRIMERES SESSIONS TRACTA SOBRE LA HIDRATACIÓ FENT ESPORT

cem les vernedes

ERNESTO ÁLVAREZ Tècnic del CEM

no només amb els seus  abonats 
i abonades, sinó també amb la 
ciutadania en general, oferint-los 
alternatives i recursos per man-
tenir-se en forma sense sortir de 
casa.

Paral·lelament, l'equipament 
ofereix recursos a través de les 
plataformes per internet amb  
Aplifit, Les Mills i Trainingym -no-
més per abonats-. 

D'acord amb les mesures eco-
nòmiques i fiscals extraordinàries 
establertes pel govern local arran 
de la crisi de la COVID-19, l'Ajun-
tament no ha passat a cobrament 
els rebuts de març ni passarà els 
següents fins que es reprenguin 
les activitats presencials.  LA LLAGOSTA. Antonio García Ro-

bledo no renovarà el seu contracte 
amb l’HBC Nantes a final de tem-
porada, que acaba el 30 de juny. El 
llagostenc va arribar al Nantes el 
setembre del 2019 convertint-se 
en un fitxatge llampec procedent 
del Fraikin BM Granollers. 

“Se m’acaba contracte el 30 

de juny i ja està decidit: no con-

tinuaré al Nantes”, admet el ju-
gador llagostenc, que valora molt 
positivament el seu pas pel club 
francès: “Vaig venir per un any 

i he complert. Ha estat una gran 

experiència tornant a viure el 

gran espectacle de l’handbol 

amb gairebé unes 6.000 perso-

nes veient el partit en directe”.

La decisió del llagostenc va ser 
presa abans del confinament per-
què la lliga francesa, com a la resta 
de competicions europees, estan 
aturades. “Estic content en l’àm-

bit esportiu perquè som segons 

a la lliga, tenim com a objectiu 

guanyar la Copa EHF i estem 

a les fases finals de les copes”, 
explica Antonio García Robledo, 

HANDBOL EL LLAGOSTENC SUMA UNA TEMPORADA A FRANÇA

Antonio García marxarà del 
Nantes a final de temporada

que no sap quina podria ser la 
millor solució per acabar les com-
peticions: “Sincerament veig 

complicat que es pugui acabar 

aquesta temporada a l’estiu, tot 

i que una altra cosa seria que es 

facin altres fórmules, que a mi 

com a jugador se m’escapen”. 
Tot i això, el llagostenc se segueix 
entrenant a casa seva amb una ru-
tina diària d’exercicis físics

Quan acabi la temporada, Anto-
nio García Robledo, amb 36 anys, 
serà un jugador amb la carta de 
llibertat i la intenció del llagos-
tenc és continuar la seva trajectò-
ria professional.

Àmplia trajectòria
El llagostenc té una àmplia trajec-
tòria i la temporada passada va 
estar al Fraikin Granollers, on era 
un dels jugadors més importants. 
Anteriorment havia estat set tem-
porades fora del pavelló grano-
llerí passant pel CSM Bucaresti, el 
FC Barcelona, el KIF Copenhague, 
el Pick Szeged, el PSG de França i 
l'Ademar de Lleó.  JL rodríguez

hbc nantes

Les Vernedes publica vídeos amb 
consells i exercicis per fer a casa

ANTONIO GARCÍA En un entrenament anterior d'aquesta temporada
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Tu pertanys aqui

EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.

C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona

93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

31,40€
QUOTES

DES DE

* Consulta condicions. 

... i mol t mes

l
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Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 

nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 

activitats gratuïtes al Family Club 

MONTMELÓ. El Gran Premi Mons-

ter Energy de Catalunya de MotGP 

s'ha posposat pel coronavirus, se-

gons ha informat el Circuit de Bar-

celona-Catalunya. L'FIM, la IRTA 

i Dorna Sports van confirmar di-

marts l’ajornament de la prova de 

Moto GP de Montmeló, previst del 

5 al 7 de juny al Circuit de Barce-

lona-Catalunya, a conseqüència 

de la pandèmia provocada per la 

Covid-19.

"Com que l’estat actual de la 

situació es troba en permanent 

evolució, la nova data del Gran 

Premi de Catalunya no es podrà 

confirmar fins que no s’acla-

reixi quan serà possible cele-

brar esdeveniments esportius", 

informa en un comunicat el Cir-

cuit de Montmeló, que adverteix: 

"Dorna Sports publicarà un ca-

lendari revisat tan aviat sigui 

possible".

L'ajornament del Gran Premi 

de Catalunya ha anat de la mà del 

d'Itàlia i ja hi ha qui pensa en una 

circuit

MOTOR DIMARTS ES VA DECIDIR AJORNAR EL CAMPIONAT DE MONTMELÓ I ENCARA NO S'HA POSAT UNA NOVA DATA PER AL 2020

Es posposa el Gran Premi de MotoGP 
de Catalunya i el Mundial ja perilla

cancel·lació total. El CEO de Dorna 

Sports, l'empresa organitzadora 

del Mundial de MotoGP, el català 

Carmelo Ezpeleta, no ha descar-

tat, per primera vegada, en una 

entrevista a la pàgina web espe-

cialitzada Speedweek.com la pos-

sibilitat de cancel·lar per complet 

el Mundial de 2020. "Sense una 

vacuna serà molt difícil o im-

possible, organitzar els grans 

premis arreu del món. Encara 

que la vida millora i es norma-

litza novament, les prohibi-

cions de viatge seguiran vigents 

en molts països. I si no, estarien 

bojos", reconeix Ezpeleta, que 

afirma: "no estic molt segur que 

puguem córrer la temporada 

2020. Encara que seguim treba-

llant en això". 

EN PISTA Motocicletes de MotoGP en la recta del circuit el 2019

Reprogramades les 
Le Mans Series i 
l'International GP

MONTMELÓ. Les European Le 

Mans Series, previstes inicial-

ment pel passat cap de setmana i 

posposades a conseqüència de la 

Covid-19, ja tenen nova data con-

firmada. D’acord amb el promotor 

del campionat de resistència, la 

prova del Circuit de Barcelona-Ca-

talunya es farà el 29 d’agost.

Les European Le Mans Series 

van presentar fa uns dies  el nou 

calendari de la temporada 2020, 

que finalment preveu estrenar-se 

a meitat del juliol i tindrà una du-

rada de quatre mesos en comptes 

dels set inicialment previstos. Les 

4 Hores de Barcelona seran la ter-

cera ronda de la temporada.

Pel que fa a l’International GT 

Open canvia la seva data de cele-

bració i es disputarà del 31 d’oc-

tubre a l’1 de novembre al Circuit,  

una setmana després del que esta-

va inicialment previst.

El Circuit de Barcelona-Catalun-

ya seguirà sent l’escenari del final 

de la temporada 2020 de l’Inter-

national GT Open.  

Internacional

Entrades

Totes les entrades del Gran Premi de 

Catalunya de MotoGP seguiran sent 

vàlides, sense necessitat de realitzar 

cap tipus de tràmit addicional. "Tan 

aviat es confirmi la nova data del 

Gran Premi s'informarà degudament 

a tots els espectadors de les opcions 

disponibles, tant pels que han fet 

la compra de l’entrada a través del 

web del Circuit com a través d’altres 

canals", explica el Circuit. 

TOTES VÀLIDES PER 
A LA NOVA DATA 
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La companyia La Calòrica, amb 
el molletà Aitor Galisteo, rep un 
premi de la revista 'Serra d'Or'

MOLLET.  La revista Serra d'Or va 
anunciar la setmana passada els 
premiats de la 54a edició, entre els 
quals hi ha la companyia La Calò-
rica, de què forma part el molletà 
Aitor Galisteo-Rocher.

Els organitzadors exposen que 
el reconeixement a La Calòrica 
ha estat per "mantenir-se fidel 

durant deu anys a una persona-

litat pròpia amb el permanent 

acompanyament de l'autoria 

singular de Joan Yago; la feliç 

recuperació de Feísima enfer-

medad y muy triste muerte de la 

reina Isabel I que certifica una 

trajectòria artística tan allu-

nyada de les modes del moment 

com aplaudida i reconeguda per 

la crítica i el públic".
La situació excepcional a causa 

del coronavirus ha obligat la direc-
ció de la revista a suspendre l'acte 
de lliurament dels 54ns Premis 
Crítica Serra d'Or 2020, que s'ha-
via de celebrar el 2 d'abril a Bar-
celona. Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat assegura que, un 

cop es torni a la normalitat, s'es-
tudiarà com i quan es lliuraran els 
guardons.

Les obres premiades correspo-
nen a les més destacades de les 
publicades l'any 2019, i sense que 
s'hagin presentat a concurs. Els 
Premis Crítica Serra d'Or no tenen 
dotació econòmica i consisteixen 
essencialment en la proclamació 
del veredicte i en el lliurament 
d'una serreta d'or, de solapa, que 
representa la distinció que atorga 
la revista Serra d'Or. 

TEATRE  EL LLIURAMENT HAURIA D'HAVER TINGUT LLOC EL 2 D'ABRIL, PERÒ S'HA AJORNAT

CULTURA

L'Escola de Música, activa a xarxes

L’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre de 
Montornès continua realitzant les seves classes mitjançant 
videotrucades amb els seus alumnes. De fet, a les pàgines de 
Facebook i d'Instagram de l'escola es poden trobar diversos 
exercicis realitzats pels alumnes durant aquests dies.

Quim Masferrer actua al setembre

Quim Masferrer havia d'actuar fa uns dies al teatre 
Margarida Xirgu amb l'espectacle Bona gent, amb 
motiu del Dia Mundial del Teatre. Tanmateix, la 
situació actual d'estat d'alarma ho ha impedit. 
L'actuació s'ha ajornat per al dia 5 de setembre.

Se suspèn el Cantània
MÚSICA  LA CANTATA 'VIRTUAL' ES FARÀ L'ANY 2021

BAIX VALLÈS.  L’espectacle Virtual 
(Cantània 2020), previst pels dies 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de 
juny al Teatre Auditori de Grano-
llers (TAG), passarà a fer-se l’any 
2021 a causa de la situació de la 
Covid-19.

El canvi afecta els 125 concerts 
del projecte, tant els que es feien a 
Granollers, com els que s’organit-
zen a L’Auditori de Barcelona (d’on 
neix el projecte) com a la resta de 
ciutats que en formen part: Ma-
taró, Saragossa, El Vendrell, Olot, 
Figueres, Manresa, Sant Cugat, Vic, 
Parla, Burgos, Vilafranca, Guimara-
es i Valladolid.

La decisió ha estat consensuada 
entre L’Auditori, l’equip de direc-
ció del projecte, organitzadors ter-
ritorials, mestres i les autoritats de 
cada municipi per garantir la viabi-
litat del projecte i davant la impos-
sibilitat de poder moure la Cantà-

nia a un altre moment de 2020.
D'aquesta manera, Virtual, que 

és el títol de la Cantània actual, 
un encàrrec al compositor Óscar 
Peñarroya amb text de Cèsar Apa-
rício, es farà el 2021 i la cantata 
que hi havia prevista per al 2021 es 
realitzarà l'any següent. Això facili-
tarà la feina als docents i permetrà 
a l'organització de Cantània apro-
fundir i donar un aire nou a les ses-
sions de formació, a més d'aprofi-
tar despeses que els centres ja han 
fet en la compra d’attrezzo.

Les inscripcions per a Virtual 
2021 es faran a partir de setem-
bre tal com es fan sempre i serà un 
procés nou. Ara com ara es pot ga-
rantir que el curs que ve es faran el 
mateix nombre de concerts que els 
previstos enguany (inscripcions 
d’un curs per escola) però, en tot 
cas, és una decisió que s’acabarà de 
confirmar al setembre. 

la calòrica

AITOR GALISTEO-ROCHER El molletà, al cartell de l'obra 'Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I'

arxiu

AUDITORI DE GRANOLLERS  Enguany no se celebrarà la cantata
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PARETS.  I vet aquí... que van néixer 

les gitanes! és el nom del conte que 

ha publicat la Colla del Ball de Gita-

nes de Parets per explicar com va 

arribar el ball de gitanes al muni-

cipi. Fa cinc anys va néixer el pro-

jecte, "per fer difusió del 40è ani-

versari", explica la presidenta de 

l'entitat –qui ostenta el càrrec des 

de fa deu anys–, Margarita Planas. 

Al principi, van passar per les esco-

les del municipi per explicar què és 

el ball de gitanes i per fer créixer el 

cuc d'aquesta tradició entre els més 

menuts. "Hem d'intentar rejove-

nir la colla", assevera Planas. Però 

a mesura que anaven passant per 

les escoles, van pensar que estaria 

bé fer un conte molt il·lustratiu 

adreçat principalment als infants.

Així que van encarregar la 

redacció d'una història. "Sabem 

que a la Mercè Alcayna li agrada 

molt escriure i li vam demanar a 

ella", diu la presidenta.

L'autora paretana, Mercè Al-

cayna, explica que li van demanar 

"una història base, curteta i sen-

zilleta, que es pogués allargar o 

escurçar segons les edats". Amb 

tot això, va escriure "la faula de 

com podrien haver arribat les 

gitanes a Parets".

La protagonista és la Zaira, una 

gitana romanesa que, juntament 

amb la seva família, travessa Eu-

ropa en caravana i arriba fins a 

Parets. Amb la seva arribada, va 

sorgir el Ball de Gitanes, com una 

barreja entre les seves danses i les 

pròpies del Vallès.

La història no acabarà aquí, sinó 

que Alcayna avança que "hi haurà 

una segona part de la història 

de les gitanes a Parets, des que 

arriben fins avui, amb l'evolució 

dels balls i dels vestits".

L'entitat va lliurar el conte als 

balladors al Nadal i es pot comprar 

a la Papereria Farrés.

Dibuixos  senzills amb colors vius
Tenint en compte que està adre-

çat principalment a infants, les il-

lustracions, que han anat a càrrec 

de Rosa Vila, eren essencials. Vila 

–nascuda a Granollers i veïna de 

l'Ametlla des de fa més de 20 anys–

les defineix com "dibuixos sen-

zills, pensats per al públic infan-

til" i "amb colors molt vius, que 

transmetin alegria i moviment".

D'altra banda, també apunta que 

s'ha documentat "buscant fotos 

antigues de gitanos romanís" i 

que li "encanta" la cultura gitana 

antiga. Pel que fa al Ball de Gitanes 

de Parets diu: "Ja hi estava fami-

liaritzada, perquè tinc família 

que hi ha ballat".   sergio carrillo

POPULAR  'I VET AQUÍ... QUE VAN NÉIXER LES GITANES!' EXPOSA UNA FAULA DE COM PODRIA HAVER ARRIBAT EL BALL DE GITANES

ESCOLA PAU VILA  Montserrat Planas explicant el contes als alumnes

escola municipal pau vila

LA LLAGOSTA. L'11a edició de la 

Trobada Gegantera de la Llagosta 

s'havia de celebrar el diumenge 

29 de març al matí, però es va ha-

ver de cancel·lar a causa de l'estat 

d'alarma. L'esdeveniment, però, ja 

té data i s'ha reprogramat per al 

dissabte 17 d'octubre al vespre.

Així ho anunciaven els Gegants 

de la Llagosta a les xarxes socials 

el mateix dia 29: "Avui hauríem 

d'estar celebrant la Trobada 

Gegantera de la Llagosta, però a 

causa de la situació excepcional 

que estem patint, la vam haver 

d'ajornar. Ara, gràcies a la volun-

tat de totes les colles que havien 

de participar-hi, us anunciem la 

nova data".  Quan es va concretar 

l'anul·lació de la trobada del març, 

l'entitat va cercar dates disponibles 

per a l'octubre i el novembre, un cop 

passada la festa major d'estiu. El 17 

d'octubre va ser la data escollida 

per les colles participants. Tenint 

en compte que és el dia abans de la 

Caminada contra el càncer i que en-

guany no hi havia previst fer la cur-

sa de gegantes, aquesta 11a edició 

de la Trobada Gegantera de la Lla-

L'11a EDICIÓ ESTAVA PROGRAMADA PEL 29 DE MARÇ I ES VA HAVER DE CANCEL·LAR A CAUSA DE  L'ESTAT D'ALARMA

Diables Parets 

convida els 

ciutadans a 

construir bèsties

PARETS.  La colla de Diables Pa-

rets convida a la ciutadania a fer 

una bèstia durant aquests dies de 

confinament perquè participi en 

la pròxima edició de la Trobada de 

Bèsties. Es pot utilitzar qualsevol 

material que hi hagi a casa, ja si-

guin llaunes, cartó, paper... La bès-

tia pot ser gran o petita i cadascú la 

pot decorar al seu gust. En la ma-

teixa línia, la bèstia pot estar pen-

sada per arrossegar-la amb rodes 

o sense, per portar-la a la mà o al 

cap. Per participar-hi cal omplir el 

formulari disponible a diablespa-

rets.cat abans de l'1 de juny. 

Anul·lades totes les 

activitats de Mollet 

fins al primer cap de 

setmana de maig

MOLLET. A causa de l'estat de l'alar-

ma, l'Ajuntament de Mollet ha de-

cidit anul·lar totes les activitats 

que s'haguessin de realitzar a la 

ciutat fins al primer cap de setma-

na de maig. A més, des del consis-

tori continuaran en contacte amb 

totes les entitats que tenien pro-

gramades activitats al maig per 

analitzar-les individualment i de-

cidir segons el context si tirar-les 

endavant o no.

D'altra banda, l'Ajuntament 

també destaca que el programa 

d'activitats Oci a Casa, gaudeix 

sense risc (es pot trobar a YouTu-

be) ja inclou noves opcions d’oci i 

fins al moment entre tots els víde-

os publicats ja han sobrepassat les 

3.000 visualitzacions.  

La Trobada Gegantera de la 

Llagosta s'ajorna al 17 d'octubre

gosta també servirà com a prèvia i 

per escalfar motors per a l'activitat 

solidària de l'endemà.

El comunicat publicat per la co-

lla se suma "a les condolences 

per totes les persones que ens 

han deixat. També ens unim 

als aplaudiments que cada nit 

ressonen des dels balcons i les 

finestres de totes les llars, i us 

desitgem a tots molta salut. La 

Colla Gegantera de la Llagosta 

també ens quedem a casa".

D'altra banda, la 31a Trobada 

Gegantera de Lliçà de Vall, en la 

qual hi havia de participar la colla 

llagostenca, també s'ha ajornat. 

MÉS ACTIVITATS

Les Gitanes de Parets fan un 

conte per explicar el seu origen

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

El dia començarà força 

enteranyinat de núvols 

alts i mitjans, per anar 

alternant amb estones de 

sol a partir de mig matí. 

Temperatures estables.

Continuarem amb la pre-

sencia de núvols alts, més 

abundants al matí, amb 

més clarianes a la tarda i 

temperatures semblants.

Res vol canviar i conti-

nuarem amb núvols alts i 

mitjans al matí, i cel serè 

a la tarda. Sense canvis 

en les temperatures.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 2 15ºC 10ºC 13ºC - 45 km/h NE

DIVENDRES, 3 17ºC 5ºC 16ºC - 31 km/h W

DISSABTE, 4 19ºC 6ºC 18ºC - 27 km/h SSW

DIUMENGE, 5 18ºC 5ºC 17ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 6 19ºC 7ºC 16ºC - 21 km/h SE

DIMARTS, 7 19ºC 10ºC 17ºC - 24 km/h SE

DIMECRES, 8  11ºC  - 

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

dissabte 11

diumenge 12

divendres 10
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