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CRISI DEL COVID-19
ASSISTÈNCIA SANITÀRIA LA FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET HA PRES MESURES DAVANT LA PANDÈMIA PER ASSEGURAR LA DISPONIBILITAT D'ESPAIS I PERSONAL

Més d'una vintena d'ingressats per
coronavirus a l'Hospital de Mollet
arxiu

MOLLET / BAIX VALLÈS. El Departament de Salut de la Generalitat
confirmava dijous 20 casos positius de coronavirus ingressats a
l'Hospital de Mollet, que està adaptant la seva activitat per donar resposta a la situació sanitària actual.
A dimecres, el centre comptava
amb 20 d'ingressats per positiu en
Covid-19, una xifra que duplica la
de principis de setmana, ja que dilluns n'eren 10. El nombre de casos
ha anat creixent i, de fet, aquests
són els oficials, ja que segons fonts
de la plantilla, els positius serien
més i s'estarien rebent pacients
derivats del Clínic i de l'Hospital de
Granollers, que estarien col·lapsats.
L’Hospital no fa públic l’estat dels
pacients en compliment de la llei de
protecció de dades.
Segons fonts del centre molletà,
la decisió d’ingressar o no un malalt
depèn de la situació de salut de cada
pacient i de la gravetat de la simptomatologia de cadascun i el seu possible trasllat a un altre centre depèn
del Servei d’Emergències Mèdiques
(SEM). “En cas que la simptoma-

CRIDA DEL GOVERN AL
"CONFINAMENT TOTAL"
La portaveu del Govern de la Generalitat,
Meritxell Budó, alertava dijous que, sense el "confinament total" la sanitat catalana entrarà "en estrès màxim" aquest
cap de setmana, i en col·lapse la setmana
que ve. La consellera demanava a l'Estat
"mesures dràstiques" per evitar-ho.
Budó també informava que ja s'estan
derivant casos al sistema sanitari privat.

CENTRE HOSPITALARI Els professionals sanitaris reorganitzen espais i serveis per atendre l'increment de casos

Iniciatives per proveir de material
Una de les conseqüències de la
ràpida propagació del virus és
l'escassetat de material de protecció –com bates o mascaretes– que
pateixen els centres sanitaris o les
residències de gent gran, espais
de risc molt elevat. L'Hospital de
Mollet assegurava aquest dijous
que "de moment" disposen de
material per poder donar l’atenció
necessària "sempre i quan l’utilitzem amb molta cura; seguim
esperant que les autoritats sanitàries proveeixin de material
en un futur pròxim", diuen.
En aquest sentit, han estat moltes
les iniciatives sorgides al Baix Vallès per proveir d'aquest material
el sistema sanitari. Per exemple, la
família propietària de la Masia Mas

Llombart de Sant Fost ha engegat
una campanya per donar guants,
barrets i cobresabates als hospitals i geriàtrics. D'entrada, han fet
una aportació de 1.000 euros amb
què s'han adquirit a una empresa
valenciana 10.000 guants, 10.000
barrets i 10.000 cobresabates. La
ciutadania s'hi ha sumat i s'han
recollit 1.500 euros més, amb què
s'han comprat uns 30.000 guants
més. El material està de camí i es
preveu repartir en els propers dies.
La ciutat de Mollet ja ha rebut donacions de mascaretes en els darrers dies. Concretament per part
de la comunitat xinesa, que lliurava
dilluns unes 3.500 mascaretes a la
Policia Municipal. D'aquestes, una
petita part s'han reservat per a ser-

veis municipals i la gran majoria
s'han traslladat a l'Hospital.
Un altre exemple són les empreses com la ferreteria Bricosomar,
que ha fet una donació de centenars
de guants i de totes les mascaretes
que tenia disponibles a Protecció
Civil, Policia Local i la brigada municipal de Sant Fost. Una altra empresa que també ha fet donacions,
ha estat la montornesenca Durero
Packaging, que ha col·laborat amb
la iniciativa #MascaretesSolidàries
donant 150 bates.
I també alternatives més casolanes
com la de les germanes Tàpia de
Mollet, que demanen a la ciutadania que faci mascaretes de tela a
casa per repartir-les a les entrades
dels CAP i de l'Hospital de Mollet.

tologia sigui lleu es pot indicar
aïllament domiciliari”, apunten
fonts del centre, que asseguren
estar preparats. "Disposem del
personal i de les instal·lacions
necessàries per donar resposta
a aquests pacients”, asseguraven
aquesta setmana.
Pel que fa al personal sanitari,
admeten que hi ha professionals
en aïllament domiciliari, dels quals
“alguns ja podran tornar a reincorporar-se en breu” i asseguren
que "tots els professionals de la
Fundació Sanitària Mollet estan
responent donant el millor d’ells
mateixos". Amb tot, no donen xifres de l'afectació a la plantilla.
La FSM ha pres diverses mesures davant la situació de pandèmia.
D'una banda, s'han ajornat les cirurgies majors no urgents, les proves diagnòstiques rutinàries amb
major risc de contagi i les consultes
externes que puguin ser ajornades.
Segons un comunicat de Salut, tots
aquests canvis s'han notificat a
cada pacient de forma individual.
D'altra banda, s’han mantingut totes les consultes, proves i cirurgies
necessàries i/o urgents i s’estan fomentant les consultes externes via
telemàtica. Les urgències i la zona
d'hospitalització s’han ampliat i
sectoritzat específicament per a pacients amb infeccions respiratòries.
“L’objectiu de les mesures és assegurar la disponibilitat d’espais
i professionals per donar resposta al creixement de casos, minimitzar el risc de contagi i evitar
la propagació”, indiquen.
També per prevenció, es limiten
el nombre d’acompanyants de pacients a l’Hospital, a les residències
de gent gran gestionades per la FSM
(Santa Rosa, de Mollet, i Pedra Serrada, de Parets i la de persones amb
discapacitat psíquica La Vinyota), i
al sociosanitari, on es restringeixen
les visites a les “únicament imprescindibles segons prescripció
d’un professionals sanitari”.
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CRISI DEL COVID-19
ESTAT D'ALARMA ELS AJUNTAMENTS PRENEN MESURES A NIVELL LOCAL PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL VIRUS I OBREN CANALS DE COMUNICACIÓ AMB ELS VEÏNS

Equipaments i parcs i jardins
tancats per afavorir el confinament
víctor león

BAIX VALLÈS. L'anunci de tancament de les escoles per part del
Departament d'Educació dijous
de la setmana passada va ser el
preludi del confinament que durant 15 dies –com a mínim– viurà
la població. Dissabte entrava en
vigor el Real Decreto 463/2020
que declara l’estat d’alarma a Espanya per gestionar la crisi sanitària provocada pel Covid-19.
D'acord amb el decret, els ajuntaments baixvallesans han creat comissions tècniques de seguiment
de la situació i han pres mesures
diverses per evitar el contagi, com
el tancament de parcs i jardins i

MERCATS AMBULANTS
TANCATS I OBERTS
A Mollet, el Mercat Municipal roman
obert en el seu horari habitual. La
porta d'accés és la de la plaça Major.
La resta només són portes de sortida.
S’han col·locat controls als accessos
per garantir que no se supera la
restricció d'un terç. S’anirà deixant
entrar les persones per garantir el
compliment de la norma d'aforament.
Pel que fa al mercat ambulant de
dimarts, l'Ajuntament l'ha cancel·lat,
en principi, fins al 31 de març. En
canvi, a altres municipis es manté
el mercat no sedentari però amb
mesures de seguretat i només amb
les parades d'alimentació. És el cas
del de Can Berenguer de Parets, el
de divendres de Montmeló, el de
disssabte de Martorelles i els de
divendres i dissabte de Montornès,
que en un primer moment havien
quedat anul·lats.

PRECINTATS El decret d'alarma ha fet que es tanqués l'accés a parcs i jardins de les poblacions baixvallesanes
d'equipaments municipals, una
decisió aquesta última que ha
obligat a crear canals de comunicació telemàtics, a través dels
quals els veïns poden contactar
amb els ajuntaments. En el cas
de Mollet, per exemple, des del
dilluns i fins al dimecres, l'Ajuntament havia rebut 800 consultes
a través dels diferents canals habilitats per atendre els ciutadans
sobre aspectes relacionats amb
el coronavirus. D’entre totes les
consultes, 130 diàries s'havien fet
als telèfons d’Atenció Ciutadana i
Serveis Socials, i 220, també diàries, s'havien realitzat a través dels
canals digitals. En aquests moments, d’acord amb els plans de
contingència, entorn del 50% de
la plantilla de personal de l’Ajuntament i les empreses municipals,
unes 300 persones, estan realit-

zant teletreball.
Altres mesures preses a Mollet
són l'anul·lació de la zona blava i
l'ajornament dels esdeveniments
culturals previstos per aquest
mes d’abril i on tradicionalment
si aplega un nombre important de

Crida a la responsabilitat veïnal
■ Els alcaldes de diferents poblacions baixvallesanes han enviat un missatge als
seus conciutadans per demanar responsabilitat. A través de bans o de missatges
institucionals a les xarxes socials municipals, els batlles han demanat calma i
han apel·lat a la responsabilitat de tots els veïns per frenar la propagació del
coronavirus. "Estem davant d'una situació d'emergència sense precedents en
els últims anys", diu el ban publicat per l'alcalde de Mollet, Josep Monràs. En el
seu comunicat, Monràs ha volgut transmetre un missatge de "confiança" amb el
qual assegura que s'estan adoptant "totes les directrius que ens marquen les
autoritats competents, i d'altres més específiques" i demana la col·laboració
perquè "feu cas a totes les recomanacions: reduir els desplaçaments, evitar
les aglomeracions i minimitzar el contacte físic amb altres persones".
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gent com són la Mostra de Titelles,
que estava prevista per als 3, 4 i 5
d’abril, i que es posposa fins a una
nova data, i la diada de Sant Jordi,
que també es posposa amb la previsió que se celebri quan es faci de
forma conjunta a tot Catalunya.
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LIMITACIÓ
DE MOVIMENTS
■ Puc entrar i sortir del meu municipi?
· Sí, per a les activitats previstes
(compra d’aliments o de productes
farmacèutics de primera necessitat,
desplaçament al centre de treball,
retorn a domicili, assistència sanitària
o cura de persones amb necessitats).
■ Hi ha algun certiﬁcat de mobilitat o
document oﬁcial que hagi de portar
per poder circular a peu o amb vehicle?
· No existeix aquest document.
■ Em puc desplaçar per canviar la
custòdia de menors a una altra
localitat?
· Sí, per atendre un menor.
■ Es pot anar a parcs, bosc o platja?
·No està inclòs en els casos en què es
permet la mobilitat a la via pública.
■ Puc anar a recollir un familiar a
l'aeroport, a l’estació...?
· No, a excepció de l’acompanyament
de persones amb discapacitat, menors
o altres persones amb necessitats i
causa justiﬁcada (com ara gent gran).
■ Puc sortir per anar a signar un contracte, documentació o similar?
· Només per causa justiﬁcada i si és
inajornable.
■ Podem compartir cotxe per anar al
metge?
· Només menors, dependents,
persones especialment vulnerables o
altres causes justiﬁcades.
■ Podem estar en els espais
comunitaris de l'ediﬁci on vivim?
· No, perquè és espai privat d’ús públic.
■ Els repartidors de paqueteria poden
circular lliurement?
· Sí, per la seva activitat laboral.
■ Si veiem gent desobeint el
conﬁnament es pot denunciar?
· Sí, però s’ha d’evitar l’ús massiu del
112 i de les comissaries. La policia ja
està actuant d’oﬁci.
■ Es pot arribar a detenir algú per
anar pel carrer?
· Sí, en cas que circuli i no sigui per una
de les causes que es permeten o no faci
cas a les indicacions dels agents.

GRUPS DE
CONVERSA
EN ANGLÈS

CASALS
D’ESTIU
I COLÒNIES
IMMERSIÓ
ANGLÈS

C/De l’església, 1 local 1 · 08107 Martorelles · T. 93 593 05 72 / 674 67 30 79 · www.laulaeducacio.com · info@laulaeducacio.com
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CRISI DEL COVID-19
TRIBUTS EL PSC TAMBÉ RECLAMA UNES ALTRES MESURES ECONÒMIQUES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE L'ESTAT D'ALARMA

PATRONAL

Parets suspèn el cobrament de les
quotes dels serveis municipals

Pimec reclama a
les administracions
locals mesures
urgents

PARETS. Els ajuntaments han començat a treballar en mesures de
caire local per mitigar les conseqüències del confinament en les
economies familiars i en el comerç
local.
A Parets, l'Ajuntament ha decidit suspendre el cobrament de les
quotes corresponents al mes de
març de tots els serveis municipals tancats a causa del coronavirus. Es tracta d'una suspensió que
es mantindrà mentre duri l'estat
d'alarma i no es torni a prestar el
servei.
Es tracta concretament de la
piscina municipal, les escoles
bressol i l'escola de música. Posteriorment, a més, es retornaran els
imports d'aquells serveis que s'havien pagat per anticipat i no s'han
prestat, com ara cursets.
Per pal·liar els efectes de la
quarantena, el PSC de Parets va
proposar tractar a la Junta de Portaveus de dijous l'aplicació de les
següents mesures.

D'una banda, l'ampliació d'un
mes, revisable, pel pagament de la
taxa de vehicles o possibilitat de
fraccionament, sense recàrrec.
També reclamaven ampliar el
fraccionament de l’IBI en una quota més de les actualment aplicades.
Unes altres mesures que demanaven són l'endarreriment d’un
mes, o més, en el pagament dels
impostos pel comerç local, amb
venciment dins del primer semestre del 2020, sense recàrrec; i la
devolució de la taxa de terrasses
pels dies tancats.
Per últim, els socialistes paretans proposaven suspendre el
cobrament del consum d'aigua
domèstic, comercial i industrial
durant l'estat d'alarma.
Sobre tot plegat, l'alcalde, Jordi
Seguer, va recordar que "la Diputació de Barcelona ha suspès el
termini de pagaments de tributs municipals i, per tant, la
proposta socialista ja estaria
inclosa ara mateix". També va

arxiu

SENSE USUARIS L'equipament està tancat sine dine mentre duri el confinament
afirmar que "els comerços no paguen cap impost durant el primer semestre i que l'IBI no es
començarà a pagar fins al maig
i està fraccionat en quatre". I pel
que fa a les terrasses, asseverava que a l'hivern només s'han de
pagar 10 euros mensuals, "però

evidentment que es retornarà
la part proporcional".
Pel que fa a la petició d'ampliació
d'un mes, revisable, pel pagament
de la taxa de vehicles, afirmava
que "també s'ha concedit per la
Diputació, en haver decretat la
suspensió de terminis".

BAIX VALLÈS. Pimec va enviar dimecres un comunicat a les diputacions, els consells comarcals i els
ajuntaments de Catalunya demanant que facin efectives amb urgència les mesures econòmiques
prioritàries per fer front a l’impacte que el coronavirus està tenint
en les pimes i els autònoms, sobretot en sectors com el comerç, l’hostaleria, la restauració o els serveis.
Pimec remarcava que "les decisions han de ser contundents
i s’han de prendre a temps, cosa
que és clau perquè les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus no siguin tan
dramàtiques".
Entre les mesures hi havia
l'avançament i pagament immediat de les factures pendents; la
carència en el pagament de tributs
i taxes. Així com, l'obertura de línies d’ajuts per compensar el pagament i la suspensió dels tributs i
les taxes als de nova creació o modificats a l’alça pel 2020.

ALIMENTACIÓ DAVANT LES MESURES CONTRA ELS CONTAGIS ELS ESTABLIMENTS HAN APLICAT RESTRICCIONS PER LIMITAR L'ENTRADA ALS COMPRADORS
j.l.r.b.

Comerços oberts al públic
però amb restriccions
BAIX VALLÈS. Malgrat la reiteració per part de les autoritats
que l'abastiment d'aliments i
productes de primera necessitat
està garantit, la gran afluència de
compradors als supermercats els
primers dies del confinament van
deixar imatges de prestatgeries
buides i cues a les portes.

Davant les mesures contra els
contagis, els comerços han aplicat
restriccions per limitar l'entrada
als establiments amb torns d'accés per evitar aglomeracions. De
fet una de les mesures és que les
botigues que poden obrir compleixin la norma d'1/3 de l'aforament
el que pot generar algunes cues

a l'exterior. En concret, segons el
decret, poden mantenir obertes
les portes els comerços d’aliments,
begudes, productes i béns de primera necessitat (també supermercat), establiments farmacèutics i
mèdics, òptiques i establiments
de productes ortopèdics i també
higiènics, quioscos de premsa,
benzineres, estancs, establiments
d’equips tecnològics i de comunicacions, botigues d’alimentació
per a animals de companyia, tintoreries, comerç per internet, telefònics o per correspondència.

RESPECTANT LES DISTÀNCIES Ciutadans esperant el torn per entrar a comprar

dv, 20 MARÇ 2020

7

dv, 20 MARÇ 2020

8

CRISI DEL COVID-19
SEGURETAT MOLLET HA POSAT GAIREBÉ 40 MULTES I LA POLICIA LOCAL DE PARETS HA IMPOSAT UNA TRENTENA DE SANCIONS

S'endureixen els controls policials
i augmenta el nombre de sancions
policia local martorelles

POLICIA LOCAL DE MARTORELLES Han sancionat uns transportistes d'Amazon
BAIX VALLÈS. Tant Mossos com les
diferents policies locals i municipals
han augmentat els controls a mesura que han avançat els dies de quarantena, i han començat a multar
aquelles persones i empreses que
incomplien la normativa de l'actual
estat d'alarma. La Policia Municipal
de Mollet i la Local de Parets ja han
posat gairebé una quarantena i més
d'una trentena de sancions, respec-

tivament. Les multes lleus poden
anar dels 100 als 600 € i les greus,
dels 601 als 30.000 €.
A Parets, de fet, l'Ajuntament
informava dimecres que la Policia Local deixaria de ser flexible a
l'hora de multar i que sancionarà
tots els casos, greus o no greus,
d'incompliments. Aquesta decisió es prenia en veure que alguns
comerços no autoritzats havien

obert i que estava augmentant el
nombre de persones que es trobaven al carrer sense estar dins d'un
dels supòsits permesos.
D'altra banda, a Sant Fost la Policia Local va interposar el cap de setmana 13 sancions per abocaments
incontrolats en 23 illes de contenidors. Segons la cap de Seguretat Ciutadana, Mònica Fernández,
algunes persones haurien "abocat les escombraries fora dels
contenidors per no voler tocar
els recipients per por a contaminar-se". Fernández també apunta
que encara hi ha alguns col·lectius
amb poca consciència sobre les
mesures: "A la gent gran els costa
entendre que no poden sortir de
casa per anar a passejar".
A més de sancionar els incompliments, les policies locals també
han tingut una funció formadora
en alguns municipis per aconseguir que els ciutadans facin bé les
cues als afores dels establiments,

guardant més d'un metre de distància entre persona.

Multes a uns transportistes
Les multes també han arribat a
Martorelles. La policia martorellenca va sancionar dimarts al matí
un grup de transportistes de l'empresa Amazon que estaven reunits
a fora de la planta. Segons el cap de
la Policia Local, Daniel Limones, en
una primera instància els agents
van informar els transportistes que
no estaven complint les mesures de
seguretat d'un metre de distància.
Però en tornar per la zona van trobar que els mateixos treballadors
havien fet cas omís a les indicacions
i els van sancionar.
Els cossos han hagut de reforçar
el servei per intensificar els patrullatges. És el cas de Montornès on
s'han duplicat les patrulles al carrer,
per fer el control del confinament i
seguir atenent requeeriments no relacionats amb el coronavirus.

MOBILITAT A MÉS, EL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ TAMBÉ HA REDUÏT ELS SEUS SERVEIS, A DIFERÈNCIA DELS TRENS DE RODALIES

Disminueix el trànsit
d'entrada a Barcelona per
la C-33 a més de la meitat
BAIX VALLÈS. El trànsit s'ha reduït
dràsticament durant aquesta setmana. De fet, en la C-33 al seu pas
per Mollet la circulació s'ha reduït
al voltant d'un 50% tant d'entrada
com de sortida a Barcelona, amb
unes xifres bastants constants du-

rant la setmana. En direcció a la
capital va baixar la circulació un
52,1% dilluns i un 53% dijous. En
direcció a Girona, el trànsit va disminuir un 48,2% dilluns i un 48%
dijous. On no ha estat tan regular la
reducció de vehicles ha estat a l'AP7

al seu pas pel peatge de la Roca del
Vallès. La disminució de vehicles en
direcció a França era d'un 25,2%
dilluns, un 14,4% dimecres i un
35,7% dijous. En direcció a Barcelona, la reducció de trànsit ha estat
d'un 29,6% dilluns, d'un 28,8% dimecres i d'un 44,3% dijous.

Reducció del transport públic
Els serveis de bus urbà s'han reduït en diversos municipis, com és el
cas de Mollet i Parets. En tots dos
casos, els busos passaran seguint
els horaris programats per al mes

d'agost. De fet, des de l'Ajuntament
de Mollet apunten que durant els
primers dies de confinament s'ha
reduït fins a un 90% d'usuaris. És
per això que el batlle, Josep Monràs, agraeix als veïns "el seu compromís i la seva solidaritat en
aquests moments tan excepcionals que s’estan vivint".
El servei que es manté al 100%
és el de Rodalies. Es tracta d'un
dels pocs serveis de Renfe que no
ha patit reduccions. Sí que s'han
reduït al 50% els trens de Llarga
Distància i AVE.

CONSULTORI

L’ERTO i la seva aplicació
en la crisi del Covid-19
Amb motiu del recent Estat d’Alarma decretat
pel Govern, en el marc de la crisi del Covid-19,
des de CGC ADVOCATS hem preparat una
nota orientativa sobre les possibilitats que
ofereix la nostra legislació laboral per pal·liar
els efectes de la dràstica baixada de l’activitat
empresarial.
Què és un ERTO i quines mesures es poden adoptar?
És un mecanisme que permet, en determinats
supòsits, suspendre temporalment els efectes
de contractes de treball, o la reducció temporal de la seva jornada. Així, son essencialment
dues les mesures que es podrien adoptar.
· Suspensió del contracte de treball: Se suspèn l’obligació del treballador d’acudir al seu
lloc de treball i en conseqüència l’empresa no
abonarà el salari. El treballador tindrà dret a
la prestació per desocupació.
· Reducció de la jornada laboral: Es redueix la
jornada laboral de manera temporal entre un
10% i un 70%. El salari haurà de reduir-se en
el mateix percentatge que la reducció de la
jornada. El treballador tindrà dret a la prestació per desocupació en el percentatge de la
reducció de la jornada laboral.
Com es tramita un ERTO?
La tramitació està prevista en el Reial decret
1483/2012, pel qual s’aprova el Reglament
dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de
jornada.
La declaració de l’Estat d’Alarma i la declaració per part de l’Organització Mundial de
la Salut de situació sanitària de pandèmia,
han de suposar l’aplicació de l’article 47,3 de
l’Estatut dels Treballadors, en virtut del qual
es poden aplicar aquestes mesures per causa
de força major. El procediment s’inicia presentant una sol·licitud davant l’Autoritat Laboral
sol·licitant que declari la concurrència de la
causa de força major. Després de l’admissió
d’aquestes causes per part de l’Autoritat Laboral, es poden aplicar les mesures presentant escrits davant l’Autoritat Laboral i davant
l’INSS, concretant les mesures adoptades i
identificant al fet que treballador afecten.
En quina mesura es redueix els costos laborals en un ERTO?
Analitzem els 2 supòsits citats anteriorment:
· Suspensió del contracte de treball
· Reducció de la jornada laboral
Els treballadors afectats per un ERTO tenen dret a la desocupació?
Sí. En el cas d’aquells sotmesos a una reducció
de jornada, el dret a la desocupació serà proporcional a la part de la jornada que s’hagués
reduït.
José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado · jicarnero@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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CRISI DEL COVID-19
EQUIPAMENTS NOMÉS ELS FAMILIARS MÉS PROPERS DELS DIFUNTS PODRAN ACCEDIR A LES SALES DE VETLLA DURANT LA QUARANTENA

Naixements
11/03 Patrick Adjei (Mollet del Vallès)
12/03 Abdoulaye Niakhasso (Mollet del Vallès)
14/03 Eloi Ballester (Sant Feliu de Codines)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions

El Tanatori de Mollet
restringeix els assistents a les
vetlles i posposa les cerimònies
MOLLET. El Tanatori de Mollet, que

MOLLET DEL VALLÈS
12/03 Mª Dolores Granado González
12/03 Silverio Expósito Sánchez
12/03 Ana Riera Cerezo

76 anys
89 anys
87 anys

PARETS DEL VALLÈS
11/03 Isidora Mohedano García

78 anys

LA LLAGOSTA
17/03 Enrique Castilla Giménez

72 anys

MONTMELÓ
08/03 Rosa María Sánchez Abad

76 anys

MARTORELLES
14/03 Josefina Vallbona Pares

67 anys

SANTA MARIA DE MARTORELLES
11/03 Francisca Herrera Expósito

73 anys

gestiona l'empresa de serveis funeraris Monserdà, ha restringit
les vetlles i els comiats dels difunts
seguint les indicacions decretades per la Generalitat i el Consell
de Ministres. Si bé, fins dilluns es
limitava l'accés a les vetlles, des de
dimarts s'han restringit a només
els familiars més propers, i sense visites, i quan se superi l'estat
d'alarma es concretarà la celebració de les cerimònies de comiat.
"La vetlla no existirà durant
uns dies, tan sols els familiars
més propers hi seran i no podran
rebre visites. A més, els deixarem
estar tan sols una estona", explica

el gerent de Monserdà, Marc Santos,
qui afegeix: "Estem en contacte i
coordinació amb l'Ajuntament i
els estaments sanitaris vallesans,
entre hospitals i residències".
Segons adverteix Santos, fins
dilluns hi havia restriccions d'accés a les vetlles, amb un terç màxim de persones per a l'aforament
permès, però han cregut que "és
més sensat no fer-les perquè si
la gent ha d'estar a casa seva, ja
farem més endavant les cerimònies quan tot es normalitzi".
Un cop feta la vetlla íntima, els
difunts es podran portar al crematori o al cementiri "amb accés
restringit de persones i respec-

tant el metre i mig de distància
entre tots els assistents", diu el
gerent de Monserdà, que admet
que "tothom està col·laborant i
entenent la situació d'excepcionalitat que estem vivint".
Els treballadors del Tanatori de
Mollet també s'han aplicat mesures de protecció higièniques amb
mascaretes i guants. "Som un servei essencial i continuem al peu
del canó. Esperem que tot torni
a la normalitat, però hem de seguir dignificant el tracte que es
mereixen els difunts i els seus
familiars amb la màxima professionalitat, tot i les restriccions", comenta Marc Santos.

Prevenció

PROTOCOL PER
DIFUNTS PER
CORONAVIRUS
El Tanatori ha establert un protocol per
difunts per coronavirus, que consisteix a
col·locar el difunt en una bossa sanitària
tancada i biodegradable, que va directe
dins del fèretre tancat. Aquest no es pot
tornar a obrir perquè no té vetlla ni tampoc comiat i va del lloc mortuori fins al cementiri o el crematori. "Els difunts no són
contagiosos, però com que hi ha un desconeixement global i pànic, es prenen
mesures globals", explica Marc Santos.
El Tanatori ja ha hagut d'aplicar aquest
protocol en alguns difunts, tot i que "es
va fer perquè eren sospitosos, però no
confirmats". Santos també afegeix que
un dels problemes és que en cas de ser un
mort confirmat per coronavirus "la família
ha d'aplicar-se una quarantena".

SANTA PERPÈTUA DE LA MOGODA
11/03 Angeleta Llobet Bacardit
94 anys
12/03 Josep Pladevall Serra
81 anys

VIA PÚBLICA ELS AJUNTAMENTS DE MOLLET I PARETS JA HAN COMENÇAT A FER TASQUES DE NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS
Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

aj. mollet

Desinfeccions de carrers
com a mesura preventiva

programació

BAIX VALLÈS. El Servei Municipal

Programació Vallès Visió
Setmana del 20 al 27 de març de 2020
Dissabte, 21 de març de 2020
A les 13.30h: Resum informatiu de la
setmana
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

de Neteja de l’Ajuntament de Mollet del Vallès desinfecta, des de fa
dies, els carres més sensibles de la
ciutat per protegir la ciutadania
del Covid-19.
La desinfecció que porta a terme
el Servei Municipal de l’Ajuntament de Mollet del Vallès prioritza
els contenidors i els carrers que
donen accés a l’Hospital, Centres
d’Atenció Primària, farmàcies,
mercat municipal, parades d’autobusos i comerços d’alimentació,
entre d’altres.

L’Ajuntament de Mollet agraeix
la col·laboració ciutadana, alhora
que demana que se segueixin les
recomanacions de quedar-se a
casa i que només se surti en els casos permesos per l’estat d’alerta.
En aquesta línia, des de l'Ajuntament de Parets també van engegar dijous les tasques de neteja
desinfectant. Van començar per
les àrees de recollida d'escombraries de diverses àrees del municipi. La neteja també es va realitzar
a l'entorn de la Residència Pedra
Serrada.

AVINGUDA LLIBERTAT Netejant i desinfectant els contenidors de Mollet
D'altra banda, a Sant Fost, el partit de l'oposició, IUSF, ha demanat
al govern local la neteja i desinfecció de tots els contenidors i illes,

així com dels carrers més concorreguts i de l'entrada dels llocs i
establiments de més accés per als
veïns durant aquests dies.
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CRISI DEL COVID-19
MÉS NOTÍCIES

SERVEIS SOCIALS MOLTS CIUTADANS S'HAN OFERT A FER DE VOLUNTARIS DURANT EL CONFINAMENT

Correos redueix
l'horari, però manté
obertes les oficines

Ajuntament i entitats de
Mollet reforcen l'atenció
als més vulnerables

Les oficines de Correos obren
només els matins de 9.30 a 12.30
h i afirmen que només restarà
"operatiu el personal estrictament imprescindible". La UGT
i CCOO els han criticat el manteniment d'una activitat "molt
alta" de forma "innecessària".

creu roja

La Diputació
reforça el servei
de teleassistència
El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona
ha activat una línia d’atenció
900 excepcional per atendre
2.000 persones grans que actualment no tenen aquest servei. La nova línia 900, gratuïta,
es dirigeix principalment a les
persones més vulnerables.

Es tanquen els
espais naturals
Diumenge es van clausurar 131
zones d'espais d’interès natural de Catalunya. També es van
tancar les zones d'aparcament i
determinats senders i itineraris
amb alta afluència de persones.
Gallecs és una de les zones a les
quals no es pot accedir.

Tanca la seu del
Consell Comarcal
El Consell Comarcal ha decidit
tancar la seu, però mantindrà el
dispositiu d’emergència de serveis socials i farà atenció a distància. El Consorci Besòs-Tordera, per la seva banda, ha
decidit reduir el personal físic a
les depuradores "al mínim indispensable".

PREPARANT LOTS Creu Roja és una de les entitats que col·labora amb el banc d'aliments
MOLLET. La situació de confinament ha obligat tant els Serveis
Socials de l'Ajuntament com les
entitats que hi col·laboren a reforçar els seus serveis a les famílies i persones més vulnerables.
D'una banda, el consistori manté
un equip bàsic d'atenció de guàrdia amb educadors i treballadors
socials ubicat al centre cívic L'Era,
mentre la resta de l'equip treballa des de casa i manté les atencions i els seguiment dels usuaris
de manera telefònica. "L'equip
de guàrdia atén les urgències
de gent gran i famílies en dificultats que no poden esperar i
s'han de fer de manera presencial", explica Lola Gallego, tècnica
responsable de l'àrea, qui assegura que s'estan prenent les mesures necessàries per evitar els
contagis del personal.
També es manté el servei d'ajut

a domicili a la gent gran i es manté
el seguiment, a distància, dels usuaris del Servei Integral d'Atenció
a la Dona (SIAD) i del Casal Obert.

Banc d'aliments
El menjador social és un altre dels
serveis que es manté actiu tot i
que es lliura el menjar als usuaris
amb carmanyola per evitar que
estiguin junts en un mateix espai.
Un dels serveis que s'ha reforçat aquests dies és el banc d'aliments, que gestionen Creu Roja
i Càritas en col·laboració amb
l'Ajuntament, des d'on apunten
que s'hi han derivat més persones. Per això, s'ha incrementat
un dia de repartiment de lots
d'aliments en cada cas i ara, cada
entitat fa el lliurament tres dies a
la setmana. "Hem pres mesures
de seguretat i els voluntaris fan
servir mascaretes i guants en

el repartiment", explica, Eduard
Vives, tècnic de Creu Roja.
Pel que fa a les existències, Gallego assegura que, de moment, hi ha
prou aliments i que la setmana que
ve s'ha de rebre un carregament.
Les entitats han demanat als
voluntaris de més edat –grup de
risc pel coronavirus– que s'abstinguin de participar en les accions
d'aquests dies. Amb tot, Vives assegura que no hi ha hagut problema perquè "s'han trobat molts
voluntaris joves i tenim una
llista de gent que s'ha ofert per
ajudar", diu el tècnic de Creu Roja,
que ha cancel·lat les activitats grupals però que manté el seguiment
telefònic als seus usuaris.
Gallego valora la col·laboració
entre entitats i ajuntament: "És
una situació molt complicada
però tots coordinats poden donar millor resposta", diu. l.ortiz

Es creen grups
de suport entre
veïns a Parets i
Montmeló
PARETS / MONTMELÓ. L'exregidor
d'ICV-EUiA Joan Folguera va crear la setmana passada un grup de
Facebook sota el nom de Coronavirus a #Parets grup d’ajut mutu! per
donar suport a aquelles urgències
que els veïns puguin tenir.
Folguera explica que ha decidit
fer-ho, perquè és conscient que
"hi ha molta gent sola a casa".
D'aquesta manera, l'exregidor vol
enviar-los un missatge: "Que sàpiguen que estem aquí per ajudar.
M'hi ofereixo per si algú necessita un recado". Tanmateix, insisteix que els ajuts seran "en temes
molt urgents".
El grup de Facebook ja supera el
mig miler de membres, i Folguera
assegura que "la gent està agraint
la iniciativa". Ara per ara no han
arribat demandes, però sí que ha
rebut missatges d'altres veïns que
s'han ofert per fer un cop de mà.

Borsa de voluntaris a Montmeló
D'altra banda, l'Ajuntament de
Montmeló ha creat un projecte de suport a les persones més
vulnerables –gent gran, així com
persones amb malalties cardiovasculars, diabetis, malalties respiratòries cròniques, hipertensió,
malalties amb tractament immunodrepressiu i dones embarassades–. Les principals tasques que
duran a terme els voluntaris seran
fer suport a Càritas, realitzant lots
d’aliments i/o lliurant-los als domicilis; i realitzar compres per al
col·lectiu més vulnerable.
Les persones interessades a
participar com a voluntàries o en
ser-ne usuàries es poden inscriure per telèfon o WhatsApp al número 639 076 205 o enviant un
correu electrònic a l’adreça ajuntament@montmelo.cat.
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CRISI DEL COVID-19
MERCAT LABORAL PIMEC A LA COMARCA HA ATÈS MÉS DE 300 TRUCADES, LA MAJORIA RELACIONADES AMB ELS ERTO

LOGÍSTICA

El 70% de les empreses de la
comarca apliquen el teletreball

La UGT tem
el contagi als
centres de treball
d'Amazon

víctor león

MARTORELLES. La secció sindical

Ajuts econòmics

200.000 MILIONS
D'EUROS PER FER
FRONT A LA CRISI DEL
COVID-19

SECTOR INDUSTRIAL Tot i la reducció de producció, hi ha hagut cert moviment de vehicles als polígons
VALLÈS ORIENTAL. Els canvis productius han marcat la situació laboral viscuda al país i també a la
comarca aquesta última setmana.
Des de l'anunci de l'estat d'alarma,
més del 70% de les empreses del
Vallès Oriental han optat pel teletraball, tant de manera total com
parcial, segons dades de PIMEC al
Vallès Oriental.
En concret, al sector industrial
moltes empreses han optat per
aplicar els serveis mínims, sobretot les que compten amb cadenes
de producció. D'altres, ho han fet
operant a mitja jornada, majoritàriament en torns de matins, per
afavorir la conciliació.
Amb tot, segons assegura , Joan
Carles Basi, delegat de PIMEC al Vallès Oriental: “A nivell industrial
hi ha molta preocupació per la
cancel·lació de comandes fetes”,
una situació que s’estaria comen-

çant a donar en més d’una empresa.
A més, tal com explica el delegat
de PIMEC, tot i que aquestes empreses comptarien encara amb un
cert estoc, “si la situació s’allarga
més dels 15 dies inicialment previstos es trobaran amb problemes per poder seguir produint”,
subratlla el delegat de PIMEC.

Certificat per desplaçaments
Una altra de les preocupacions per
part de les empreses de territori és
la mobilitat: “Hi ha molta inquietud pel que fa als desplaçaments
professionals”, explica Basi. I és
que segons alerta el delegat de
PIMEC, tot i que no hi ha una obligatorietat de portar un certificat
que acrediti el desplaçament a la
feina, “ens consta alguna sanció
de la Guàrdia Urbana en aquest
sentit”, expressa. Per aquest motiu des de PIMEC fan una crida a

les empreses perquè proporcionin
aquest document als seus treballadors en actiu.
Mentre que l'altra cara de la moneda es dóna en el sector de la
restauració, un dels més afectats
per aquesta obligatorietat de tancament. Segons constata PIMEC,
durant aquests dies d'aïllament
s’hauria donat un augment d’establiments que es dediquen a fer
menjar per repartir a domicili.

Valoració mesures del Govern
Per altra banda, des de PIMEC
al Vallès Oriental afirmen que el
paquet de mesures econòmiques
aprovat per l'Estat dimarts ha estat “ben rebut”, però que encara
se n’està “interpretant la lletra
petita”.
Des de l’anunci de confinament
del president del Govern espanyol
divendres passat, la delegació de

El president del Govern espanyol, Pedro
Sánchez, va anunciar dimarts la mobilització de 200.000 milions d'euros -prop
del 20% del PIB de l'Estat- per fer front
a la crisi derivada del coronavirus. Així,
l'Estat destinarà 100.000 MEUR en línies d'avals de garanties públiques per
promoure la liquiditat de les empreses i
17.000 MEUR per pal·liar les conseqüències econòmiques en col·lectius vulnerables, a més de flexibilitzar els ERTO.
Mentre que per altra banda, la Generalitat anunciava dimarts un ajut de fins a
2.000 euros per a uns 4.500 autònoms.

les micro, petites i mitjanes empreses a la comarca ha atès més de
300 trucades, i la gran majoria de
consultes han estat per demanar
informació sobre els ERTO.
Tot i les mesures, el president
de Pimec al Vallès Oriental, Daniel
Boil, alertava dimarts de la necessitat de liquiditat: “Creiem que
més enllà dels crèdits, les empreses necessiten moratòries
amb els pagaments. Un préstec
és una solució molt temporal”,
deia. Durant aquesta setmana més
de 80 persones han atès el telèfon
de consultes (936 061 500) que
ha habilitat PIMEC per fer front a
l'allau de trucades de les empreses
per la crisi del coronavirus.

de la UGT al Comitè d’Empresa
d’Amazon denuncia que des que
el Covid-19 es va convertir en una
amenaça de contagi real i davant
les notícies d’un possible confinament, la setmana passada l’empresa hauria augmentat la contractació massiva de personal a
través d’ETT, "treballadors temporals que es desconeix si han
estat en contacte amb persones
afectades pel Covid-19, el que
podria suposar un contagi als
centres de treball d’Amazon",
entre ells el de Martorelles.
Així mateix, des de la UGT denuncien que de totes les mesures
proposades per prevenció de riscos davant el coronavirus, només
s’haurien pres les d’eliminar les
reunions informatives, evitar el
pas pels arcs de seguretat i permetre l'entrada de mòbils. Vista la
situació, des de la UGT exigeixen
"mesures molt més efectives
per a la prevenció de contagis".
El 12 de març treballadors del
centre del Prat van quedar en quarentena per un cas positiu.

SERVEIS

L'Ateneu manté els
assessoraments
L’equip tècnic de l'Ateneu Cooperatiu seguirà oferint un dels seus
serveis més destacats: l’assessorament a projectes d’Economia
Social i Solidària. I ho farà de manera telemàtica prèvia demanda,
a través de videoconferències i del
correu electrònic.
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CLÍNICA VETERINARIA
www.anavets.es
Desde ANAVETS y en representación de nuestro colectivo “sanitario veterinario” estamos
velando por la salud de vuestras mascotas las cuales NO transmiten la enfermedad al humano. Por este motivo y para evitar contagios paralelos veterinario/propietario se establecen unas normas básicas de actuación que rogamos sean respetadas. Para nosotros es
muy duro no poder mantener la cercanía del trato realizada hasta ahora .Es una etapa difícil
que entre todos lograremos superar. Y sobre todo NO abandonar vuestras mascotas por una
mala información recibida por medios no oficiales.
Mantenemos horario habitual excepto que cerramos a las 20 horas:
Mañanas de martes a sábado de 10 a 13 horas
Tardes de lunes a viernes de 16,30 a 20 horas

Muchas gracias por vuestra colaboración y comprensión

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA INFECCIÓN DEL SARS-COV-2
1. El centro controlará la gente que puede entrar en la sala de espera y en la zona tienda
2. Se puede solicitar que se espere fuera del centro para evitar aglomeración de visitas o
compras en espera de ser atendidos
3. Mantener la distancia de seguridad entre las personas y/o animales para evitar el contacto, mínimo 1 metro
4. Los animales deben ir acompañados solo de una persona
5. En caso de ser posible el propietario no entrará en la sala de visita, solo el animal
6. El propietario que acompaña el animal no debe presentar sintomatología
7. Si una persona con síntomas respiratorios o fiebre tiene un animal con problemas de salud, que telefonee al centro para valorar de gestionar la solución del problema y si no es posible el personal del centro dará las indicaciones del horario y como llevar el animal a la visita
8. Excepto en situaciones de extrema urgencia, se debe solicitar cita previa telefónicamente
en todos los casos para un mejor funcionamiento del centro y para más seguridad
9. Tel. de atención al público: 93 570 55 87
Correo electrónico: ana.anavets@hotmail.com

C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.
Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines,
zona

d'entrenament

funcional,

fisioteràpia,

entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone,
activitats gratuïtes al Family Club

QUOTES
DES DE

,
... i molt mes .

l

Tu pertanys aqui

nova

31,40€

* Consulta condicions.

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON
Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona
93 570 60 97 · info@canarimon.cat
C A N A R I M O N . C A T
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CRISI DEL COVID-19

L’expert respon

Coronavirus:
he de treballar si hi ha
risc de contagi?

SINDICATS CCOO DEMANA A LES EMPRESES QUE SIGUIN 'HONESTES' I NO 'APROFITIN LA SITUACIÓ'

32 empreses de la comarca
presentaran ERTO i 17 aplicaran
mesures de flexibilització

ballant suposa un “risc greu i
imminent per a la salut”.
Els tribunals han sostingut en
reiterades ocasions que cal
fer una interpretació restrictiva del concepte de “risc greu
i immient”. Ara bé, en relació
a la problemàtica de salut pública que és el coronavirus, el
mateix Ministeri de Treball ha
considerat que en absència
de mesures adequades de
seguretat i prevenció, la possibilitat de contagi encaixa en
aquesta definició.

Clàudia Guasch

na inassistència
injustificada al lloc
de treball podria
donar origen a
sancions d’ordre
laboral o, fins i tot, a un acomiadament per raons disciplinàries. En aquest sentit, cal
recordar que les mesures derivades de l’estat d’alerta per raons sanitàries no inclouen la
prohibició d’acudir al centre
de treball. De fet el desplaçament a la feina és una de les
excepcions a les limitacions
imposades a la mobilitat.

Quan es consideri que l’empresa està incomplint amb
el seu deure de protegir la
salut dels seus treballadors,
la facultat de paralització de
l’activitat podrà ser exercida
pels propis treballadors, els
seus representants o els delegats de prevenció. En tots
els casos la seva negativa a
seguir treballant s’haurà de
posar immediatament en coneixement de la Inspecció de
Treball que serà qui haurà
de constar si el perill al·ludit
és real i si, efectivament, les
mesures adoptades per l’empresa són insuficients per
protegir la integritat física de
la seva plantilla.

Tot i així, el cert és que en determinades circumstàncies,
els treballadors tenen la possibilitat de paralitzar l’activitat
si perceben que la seva integritat física està en perill. Així
ho reconeix tant l’article 21 de
la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals com el 19 de l’Estatut dels Treballadors. En ambdós casos es diu que el dret a
paralitzar la prestació laboral
existeix quan es perceben
evidències de que seguir tre-

Si es considerés que hi ha hagut negligència o mala fe dels
treballadors o els seus representants a l’hora de paralitzar
l’activitat podria donar origen
a sancions, com també es
considera mereixedora de
sanció – en aquest cas molt
greu- que l’empresa intenti
impedir l’exercici del dret a
paralització de l’activitat quan
la prestació laboral es desenvolupa en condicions de perillositat i manca de seguretat.

Advocada
de Col·lectiu Ronda

U

arxiu

Assessorament

CCOO HABILITA UN
SERVEI PER ATENDRE
CONSULTES
LABORALS

GRÍFOLS La companyia aplicarà mesures de flexibilització laboral
Després del paquet de mesures
econòmiques aprovat per l'Estat
dimarts per fer front a la crisi del
coronavirus, algunes empreses de
la comarca ja han començat a posar en marxar expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
Segons el Secretari General de
CCOO al Vallès Oriental, al Maresme i a Osona, Gonzalo Plata, de
moment ho haurien fet 32 companyies que operen al Vallès Oriental. Mentre que per altra banda,
17 empreses haurien apostat per
aplicar mesures de flexibilització,
entre aquestes hi hauria la companyia Grífols que compta amb una
planta a Parets del Vallès.
Des del sindicat, es mostren "satisfets" per haver pogut aturar

alguns expedients de regulació
d'ocupació, però alerten que en els
pròxims dies el nombre d'ERTOs
creixerà a la comarca.
Amb tot, el Secretari General de
CCOO al Vallès Oriental, sol·licita
responsabilitat a les companyies:
"Demanem que totes les empreses que facin els ERTO sigui
perquè ho necessiten" i afegeix:
"Han de ser honestes i no aprofitar-se de la situació". En aquest
sentit Plata recorda que hi ha moltes empreses que estan en situació
de beneficis i apel·la a la seva consideració.
Pel que fa al decret presentat
dimarts pel president Pedro Sánchez, des de CCOO el consideren
"ambiciós" i el valoren "positi-

SomComerç: propostes i
serveis dels establiments

MOLLET DEL VALLÈS

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

www.cronda.coop

vament", tot i que hi veuen alguns
"forats a tapar". Segons Plata, la
cobertura que es dóna als autònoms "no és suficient" i reclamen,
tant al Govern Central com a la Generalitat, una major cobertura.
Un altre dels forats, segons Plata, està en la possibilitat que es
dóna als treballadors assalariats
de reduir la jornada laboral per
conciliar, la qual comportaria una
reducció d'ingressos, una qüestió
que també demanen revisar.

XARXES LA COOPERATIVA SOM* ENCETA UNA CAMPANYA EN SOLIDARITAT AMB EL COMERÇ LOCAL

PER RAONS DE SALUT PÚBLICA LES NOSTRES OFICINES
I DESPATXOS ROMANDRAN TEMPORALMENT TANCATS
I EL NOSTRE HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA SERÀ
DE 10 A 13 H I DE 16 A 18 H.

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

El sindicat CCOO ha habilitat un telèfon
gratuït (933 100 000), amb atenció de 9
h a 19 h, i les consultes en línia (consulta.
ccoo.cat) per atendre els dubtes i consultes laborals en relació amb la crisi del
coronavirus. Uns 90 professionals es fan
càrrec d'aquest servei. Per altra banda,
el sindicat també disposa de 120 persones ajudant a la representació legal dels
treballadors a les empreses.

A INSTAGRAM Imatge de la campanya SomComerç
Davant les restriccions a l'obertura d'establiments comercials,
molts han aguditzat l'enginy i han
optat per oferir serveis de mane-

ra telemàtica. En aquest sentit, la
cooperativa Som* ha encetat una
campanya a les seves xarxes socials que pot ser d'utilitat als seus

clients i lectors. Amb la finalitat
de donar un servei afegit, Som ha
creat el perfil d'Instagram SomComerç, on es comparteixen aquelles
accions i propostes que fan els comerços i establiments del territori
per prestar serveis excepcionals
aquests dies i ajudar-los a fer més
visibles les seves ofertes. Així, els
comerços, serveis i establiments
que disposin de perfil d'Instagram
poden passar les seves propostes
a través d'un missatge intern a
SomComerç per compartir-les.
SomComerç és un espai impulsat per la xarxa de diaris Som per
defensar el model de comerç de
proximitat davant dels reptes que
planteja la revolució digital. Entre
les accions més destacades hi ha
la creació d'una gran comunitat de
comerç i serveis a través de xarxes
socials i la creació d’un directori accessible des de les 10 pàgines web
de Som al Vallès Oriental.
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OPINIÓ
LA VINYETA de Manel Fontdevila

Editorial

#SOMCASA
La crisi del coronavirus ens ha dut, en qüestió d'hores, a una situació que mai
hauríem pogut predir fa un any. Tot i que, de fet, fa mesos que vam veure com
el Covid-19 comportava seriosos problemes a la Xina, però el vam menystenir
–i, el que és més greu, les autoritats administratives del país i l'Estat també ho
van fer–. Vam tenir un temps per preparar-nos abans de veure les orelles al
llop, però hem reaccionat tard com a societat. El confinament indefinit a casa
és, sens dubte, una mesura extrema, però necessària si no volem col·lapsar el
sistema sanitari i que aquest nou coronavirus es cobri més vides. Sorprèn, però,
aquesta mena de confinament lax que dissabte es decretava per mitjà de l'estat
d'alarma. Aturar-ho tot és duríssim, mentalment i econòmicament. Però fer-ho
a pedassos fa més ineficient l'esforç d'alguns i més llarg el túnel en què estem
immersos. Aquest dies no hi ha res més sensat que demanar a tothom que es
quedi a casa, tal com reclamen els epidemiòlegs. Confinem-nos i cuidem-nos,
perquè la responsabilitat i la solidaritat seran les claus per sortir d'aquesta crisi
sanitària amb menys danys. Nosaltres treballarem per mantenir-vos informats,
acompanyar-vos i ser a prop vostre. Perquè també #Somcasa

Per compartir

ORIOL FORT I MARRUGAT
Humanitòleg

155 O 112?
uarts de cinc de la tarda del dimarts 17. Acabo d’escoltar el
president espanyol explicant les
decisions del Consell de Ministres.
Ha estat una excel·lent comunicació política,
econòmica, social i humana. Li ho agraeixo.
No he volgut escoltar la continuació en cap
cadena de ràdio o de televisió. Me’ls imagino
plens de retrets. Dissortadament, els antecedents han anat així. Com ha dit el president
Sánchez «quienes creen saberlo todo de esta
emergencia, no podrán aprender nada».
Les situacions crítiques sovint permeten
mostrar les capacitats individuals i col·lectives de serenitat, reflexió, esforç, professionalitat i solidaritat. Les situacions de risc
evident afavoreixen que perdin protagonisme les capacitats de moderació i adaptació
per donar pas al soroll i a l’egoisme. L’opció
positiva, creativa, de futur —fruit de la voluntat— és apuntar-se a allò vinculat a la
germanor i no pas a l’individualisme.
Això, entre d’altres coses, vol dir entendre
quin és el marc de la nostra col·lectivitat i,
així, de responsabilitat i de legalitat. Si no
som independents, no podem actuar com
una nació autodeterminada, i si Espanya encara no és un estat federal, no escau pensar
que podem decidir sense tenir en compte el

Q

govern de l’Estat. Per això, em sembla una
desraó i un miratge anomenar 155 allò que
és 112. És a dir, confondre confiscació de
drets amb aplegar-nos per l’emergència.
Podem pensar que tot seria millor amb la
independència o amb la federalitat, però una
situació d’alarma motivada per una pandèmia per un virus quasi desconegut, no és el
millor moment per a exigències o per a somnis. Ja vam tirar pel dret donant prioritat a
la independència en els moments difícils
de la passada crisi econòmica —que encara

Podem pensar que tot seria millor
amb la independència o un estat
federal però una pandèmia no és el
millor moment per a exigències
patim. No tornem a cometre el mateix error.
Ara, fraternalment, unitat d’acció per a la
salut i el futur de totes les persones. Demà,
fraternalment, ja tornarem a exigir els canvis
legals que Catalunya te dret a gaudir.
Llibre suggerit: De profundis (Epistola: In
carcere et vinculis), d’Oscar Wilde. Quaderns
Crema o Muchnik Editores. «La base del caràcter és la força de voluntat» «Ser del tot lliure, i
al mateix temps estar totalment dominat per la
llei, és l’eterna paradoxa de la vida humana que
advertim a cada moment» #EmQuedoACasa

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

Racó poètic

Amb la col·laboració de
Niu d'Art Poètic de Parets

UN ESPAI PER A LA
POESIA DEL POBLE
n aquest espai no s’hi llegeix,
avui, cap poema. Es diu i s’afirma que Parets del Vallés és un
referent en el món de la poesia.
De raons per demostrar-ho no
en falten. Però hi ha silencis que es fan
preguntes. I aquest espai avui se’n fa la
seva.
Per què els i les poetes del poble no envien poemes a aquest espai que és seu? Al
responsable del Niu d’Art Poètic li hauria
estat molt fácil copiar un poema d’un poemari, però no és aquesta la qüestió. El
perquè d’aquest racó poètic té un objectiu: que cada persona que estima la poesia
descobreixi la seva capacitat creativa.
Un poema publicat és sempre un acte de
solidaritat perquè la poesia no té sentit si
no va més enllà de la tècnica literària. La
poesia és un força interior que empeny a
descobrir la presència del cosmos en l’ànima de les persones amb la particularitat
que té signes de transcendència per esdevenir infinit. És el desig de la grandesa humana que massa sovint amaga el cap sota
l’ala per vergonya de ser alló que no es gosa
manifestar.

E

sommontornes.cat

I és precisament aquella part del cosmos
integrada en l’ésser humà l’exigència natural de crear felicitat. La natura n’és una
font generosa. I la persona és part d’aquest
font i un poema és el raig d’aigua d’aquesta
font que convida a beure a l’assedagat de
benestar.
No neguem a ningún el goig de gaudir
de la bondat d’aquest aigua viva que és la

La poesia és una força interior que
empeny a descobrir la presència
del cosmos en l'ànima de les
persones amb signes transcendents
per a esdevenir infinits

poesia. Des d’aquestes ratlles convidem a
les poetes i els poetes de Parets del Vallès a
enviar poemes a l’adreça que s’indica sota
aquesta página. Demostrem tots junts que
Parets del Vallès és una referència cultural
viva en el món de la poesia.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art
triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

sommartorelles.cat
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CRISI DEL COVID-19
ESPORTS ELS CLUBS PROMOUEN ACTIVITATS PER FER ALS DOMICILIS PEL CONFINAMENT

Escacs LA PRIMERA EDICIÓ VA COMPTAR AMB UNS 300 INSCRITS

Tocs de pilota o encerts
a cistella, des de casa

El Club d'Escacs Mollet fa
un segon torneig en línia
jlr.b.

L'enginy dels esportistes del Baix Vallès es publica als seus
perfils de xarxes socials proposant tot tipus d'exercicis i jocs
BAIX VALLÈS. Amb el pas de les jor-

cf mollet ue

bàsquet sant gervasi

nades a casa, l'enginy surt a escena i esportivament al Baix Vallès
s'han posat a fer tocs de pilota des
d'una habitació o llançaments a
cistella al saló del menjador, entre altres iniciatives, i tot per fer
màxima la dita: men sana in copore sano (ment sana, en cos sa). Els
clubs baixvallesans han promogut
a través de les seves xarxes socials
aquest tipus d'iniciatives per fer
més suportable el confinament.

EN JOC Una de les partides del torneig d'escacs del CE Mollet
MOLLET. El Club d'Escacs Mollet

Tirs lliures a l'habitació
D'entre les iniciatives que han sorgit en diverses entitats de bàsquet
hi ha els llançaments a cistella.
Entre aquestes, s'han pogut veure vídeos del CB Parets, el CB Vila
Montornès i l'Escola Sant Gervasi
amb tirs lliures dels seus jugadors
de base o, fins i tot, fent jugades
en habitacions, passadissos, menjadors o patis. De fet, els col·legials molletans han posat en marxa
un joc a Twitter amb el nom, Des
de Sant Gervasi Bàsquet no parem
mai, que consisteix a gravar-se
fent una cistella.

MALABARS Al pati de casa

TOCS Al saló del menjador

lyp

cb parets

Fer esport amb #somcasa
BÀSQUET Amb paper higiènic

D'altres entitats baixavallesans
promouen altres jocs per distreure l'atenció dels seus esportistes
i seguidors de xarxes socials. Des
del grup de competició de tenis

TONIFICACIÓ Amb Lee Young
MOLLET. Les recomanacions per

del molletà Carles Martínez, mitjançant CMC Competició, han organitzat un concurs de preguntes i
respostes sobre el tenis internacional; mentre que l'Handbol Parets
ha posat en marxa un concurs de
dibuixos per idear una mascota
per al seu pròxim campus d'estiu
esportiu.

Tonificació a distància
Concursos i jocs

èxit... una hora abans hi havia
200 inscrits i vam començar el
torneig amb 302 participants",
admet el president del Club d'Escacs Mollet, Ramón Caro, que adverteix que un gran nombre de
clubs també estan organitzant
tornejos similars.
El campionat es disputa mitjançant la plataforma Lichess.org
i per inscriure's només cal registrar-se a la pàgina web i posteriorment al campionat, Torneig
Ronda 9 Arena. El guanyador del
campionat rebrà una inscripció
per al Memorial Internacional
Ezequiel Martin, del CE Mollet.

SONIA BOCANEGRA I ALBERT CABALLERO FAN RECOMANACIONS

Tocs amb rotllos de paper
El món del futbol i el futbol sala
baixvallesà, també s'ha mogut per
demanar vídeos a les seves xarxes
socials amb els seus jugadors fent
tocs de pilota. Entre les entitats
més actives, el CF Mollet UE, la UE
Molletense, el FS Parets, el CE la
Llagosta o el CF Parets. En la majoria dels vídeos es veuen jugadors
fent tocs amb una pilota però també hi ha l'opció viral amb rotllos
de paper higiènic.

organitza una segona edició del
torneig en línia, Ronda 9 Arena.
El campionat, que és gratuït i s'hi
juga en un sistema de partides
ràpides de tres minuts, se celebrarà diumenge a partir de les 12
h amb cadascú dels participants
des de casa.
El club celebra una segona edició després de l'èxit del primer
torneig en línia, que va disputar-se
diumenge amb prop de 300 jugadors i amb una gran acceptació.
"Es va fer una primera edició
diumenge i creiem que amb un
centenar d'inscrits ja seria un

Els gimnasos també s'han organitzat per recomanar exercicis.
El CEM El Turó de la Llagosta,
mitjançant els seus monitors i
monitores, fan classes dirigides al
canal de Youtube; el Complex Mu-

nicipal de Ca n'Arimon de Mollet
al seu Facebook posa tasques diàries d'exercicis per realitzar; i el
Lee Young, de Parets, penja vídeos
amb estiraments i moviments per
practicar a diari, que també es poden fer des de casa, sense necessitat de cap tipus de material.
També són moltes les imatges
d'esportistes populars que pengen vídeos o instantànies a les
seves xarxes socials fent esport.
L'objectiu de tot plegat és la de
proposar exercicis, o estiraments,
fàcils de realitzar a casa i oferir
opcions per fer un cofninament
més saludable. jl.rodríguez b.

fer exercicis a casa són moltes
i per això des de la cooperativa
Som* s'han encetat diverses campanyes a les seves xarxes socials
que poden ser d'utilitat als seus
lectors amb el hashtag unitari de
#somcasa. Des dels perfils en xarxes socials de Som Mollet es poden
veure algunes de les accions esportives proposades, entre elles,
dues de monitors de l'Atletisme
Mollet, amb Sonia Bocanegra i
Albert Caballero, fent exercicis a
casa seva i recomanacions, o una
altre de l'alpinista Sergi Mingote,
que recomana fer esport a casa,
entre altres que podeu seguir.

som mollet

INSTAGRAM Al perfil del Som Mollet
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CRISI DEL COVID-19
ESPORTS EL PARETÀ TENIA PREVIST MARXAR A FINALS DEL MARÇ A L'ANNAPURNA I EL MAKALU

Cursa de Muntanya EL CLUB DIRÀ LA NOVA DATA AL SETEMBRE

Sergi Mingote es queda a
casa i posposa el Nepal

La Bastarda i la Klandestina,
ajornades fins a nou avís

SERGI MINGOTE En un moment anterior a la seu d'Onat Foundation

PARETS. El Club d’Activitats de
Muntanya de Parets ha decidit
ajornar la Bastarda i la Klandestina pel coronavirus. Totes dues activitats no competitives s'havien
de celebrar el 18 d'abril, entre
Sant Martí de Centelles i la localitat paretana.
L'equip organitzador de les caminades del CAM Parets va decidir en una reunió extraordinària
fa uns dies ajornar la seva celebració fins a nou avís "seguint els
consells i recomanacions del
Govern de la Generalitat aplicables a partir del dijous 12 de
març com a mesura preventiva
pel coronavirus".
Segons explica en una nota
l'organitzador, "a principis del

casa perquè no podem anar a la
muntanya. Hem de ser responsables", ha dit.

Motor LA PROVA S'HAVIA DE CELEBRAR DEL 8 AL 10 DE MAIG

arxiu

PARETS. L'alpinista Sergi Mingote
ha ajornat la seva pròxima expedició al Nepal pel coronavirus. El
paretà havia previst pujar a finals
d'aquest mes els cims de l'Annapurna (8.091 metres) i el Makalu
(8.463 metres) però ha decidit
suspendre el repte, que estava
dins del projecte 14x1000, perquè el país asiàtic ha suspès tots
els permisos d'aquesta primavera
per l'afectació global del Covid-19.
Des del Nepal s'ha suspès tota
la tramitació de visats fins a finals
d'abril, una mesura que afecta
l'expedició de Mingote, qui preveia el 27 de març desplaçar-se per
atacar els dos cims de vuit mils.
"El projecte continua i ajorno
els reptes d'ara cap a la tardor
del 2020 i la primavera del
2021", admet Mingote, que es veu
obligat a posar noves dates per
pròximes edicions.
L'alpinista paretà, mitjançant
un missatge a les xarxes socials,
ha destacat que ara toca "estar a

Documentals en obert
El paretà ha penjat al canal de
Youtube d'On Coach Comunication dos documentals amb les seves

expedicions de fa prop de 20 anys.
Un d'ells, va tenir lloc l'any 2000
amb la travessa al Pol Nord magnètic; mentre que l'altre va ser al
2001, quan Mingote va pujar la
muntanya més alta del planeta i
ho va plasmar en un documental,
anomenat 8.848 Everest. jl.r.b.

S'ajorna el Gran Premi
d'Espanya de F1 del Circuit
PARETS / MONTMELÓ. El Premi d'Es-

Atletisme

Suspesa la Cursa
Popular els 10

ÚNICO PUNTO DE
VENTA DE AMIX EN
MOLLET DEL VALLÉS

¡CONSIGUE EL CUERPO QUE SIEMPRE HAS DESEADO Y EMPIEZA YA LA OPERACIÓN
VERANO 2020 PARA QUE ESTA VEZ NO TE PILLE TARDE!
Ven a conocernos y descubre todos nuestros servicios de nutrición,
entrenos, hipopresivos, y suplementación deportiva y saludable.
TU ESPACIO HOLÍSTICO-FIT DONDE APRENDERÁS A NUTRIR CUERPO Y MENTE.
¡Te esperamos en Unicornioland by Sther Garcia!
En la mágica calle Can Pantiquet, 2 de Mollet del Vallés · T. 600 81 64 05

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la
Llagosta ha decidit suspendre la
33a Cursa Popular Els 10 de la
Llagosta, que s’havia de celebrar
el 5 d’abril. "El Consistori s’ha
vist obligat a prendre aquesta
mesura davant de la situació
d’excepcionalitat pel coronavirus", ha informat en una nota
l'administració llagostenca.

mes de setembre comunicarem la nova data de celebració.
Serà llavors quan les persones
actualment inscrites podran
exercir els seus drets de confirmació o cancel·lació de la
inscripció vigent". Aleshores el
CAM Parets reobrirà les inscripcions per cobrir les vacants que
puguin produïr-se.
La junta directiva explica que
aquesta ha estat "la decisió més
difícil que hem hagut de prendre en els 11 anys de la Bastarda i la Klandestina, però la nostra principal preocupació ara
mateix és la salut i el benestar
de la nostra comunitat" i afegeix: "Això no és una cancel·lació, només un ajornament".

panya de la Fórmula 1 del Circuit de
Barcelona-Catalunya s'ha posposat
davant la propagació mundial del
coronavirus. Segons informa el
Circuit, la decisió s'ha pres aquest
dijous després de les "converses
mantingudes amb la Fórmula 1 i
la Federació Internacional d'Automòbil (FIA)". El gran premi s'havia de celebrar del 8 al 10 de maig.
La Fórmula 1, la FIA i el Circuit
han pres aquesta decisió en vista
de la situació actual i de la naturalesa canviant de les circumstàncies,
per assegurar la salut i la seguretat
del personal que viatja, els participants del campionat i els aficionats.

"La Fórmula 1 i la FIA seguiran
treballant estretament amb el
Circuit, així com amb la resta de
promotors afectats, i les autoritats locals per monitoritzar la
situació, considerant un període
de temps adequat per analitzar
la viabilitat de potencials dates
alternatives per cada Gran Premi durant l’any, si la situació millora", informa en la nota el Circuit.
La Formula 1 i la FIA esperen iniciar la temporada 2020 del Campionat tan aviat sigui segur fer-ho
amb posterioritat al mes de maig
i continuaran monitoritzant regularment la situació en relació amb
el COVID-19.

Ciclisme

La Volta Ciclista,
també s'ajorna
MONTMELÓ. La Volta Ciclista de
Catalunya no es podrà celebrar en
les dates previstes, del 23 al 29 de
març, seguint les mesures de prevenció davant pel coronavirus. La
Volta Ciclista a Catalunya havia de
passar pel Baix Vallès a la sisena
etapa i havia previst un esprint
intermedi a la recta del Circuit
de Barcelona-Catalunya. L'etapa
s'havia de celebrar el dissabte 28
de març.
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CRISI DEL COVID-19
CULTURA EN LÍNIA PER PARTICIPAR-HI S'HA DE FER UNA PUBLICACIÓ ARTÍSTICA O CULTURAL A XARXES AMB EL HASHTAG #SOMCASA I ETIQUETAR EL PERFIL DE SOMMOLLET

Som* engega una campanya a les xarxes
socials per difondre la cultura del Baix Vallès
BAIX VALLÈS. La cooperativa Som*
ha encetat una campanya a les
xarxes socials per fer més amenes
aquestes setmanes de quarantena
gaudint de la cultura baixvallesana. En aquest sentit, SomMollet
demana a tots aquells que ho vulguin que facin accions culturals
i artístiques i etiquetin a les diferents xarxes de SomMollet i hi incloguin el hashtag #somcasa.
El mag molletà -tot i que veí de
Martorelles des de fa un parell
d'anys- Kilin Mag, ha estat un dels
participants, amb un truc de màgia
amb monedes dedicat al coronavirus i amb una moralina: "Si ens
quedem a casa, el virus marxarà".
La montornesenca Ariana Zar,
acompanyada a la guitarra per Victor Torres, ha fet una cançó alegre
buscant les parts positives de la quarantena. Des del municipi veí, Montmeló, la cantautora Marta Shanti ha
interpretat algunes de les seves cançons. Tot plegat ho ha fet en pijama.
I també en l'àmbit musical, Judit M.
Gené, teclista del grup baixvallesà
Zesc, ha interpretat el nou single de
la banda, Creus que saps la veritat,
publicat aquesta setmana.
La gastronomia també ha estat
protagonista d'aquesta campanya,
amb la cuinera molletana Montse
Tàpia, que ha fet un brou vegetal de fons de nevera ideal per a
aquests dies d'estar a casa.
Per últim, la Colla Morada hi ha
participat compartint cada dia un
conte explicat per Judit López i Eva
Font. Morats, a més, han posat en
marxa el hashtag #CuidemNosMollet, per "omplir les xarxes socials
d'alegria i companyia per a petits
i grans", on han rebut propostes
d'arts plàstiques i musicals.

ARIANA ZAR Amb Victor Torres a la guitarra, fan una cançó optimista
KILIN MAG Ha fet un truc amb monedes dedicat completament al coronavirus

COLLA MORADA Judit López i Eva Font expliquen un conte per als més petits

BROU VEGETAL Fet per Montse Tàpia

MARTA SHANTI Concerts en pijama

JUDIT M. GENÉ La martorellenca interpretant el nou single de Zesc

EL TEMPS
divendres 20

dissabte 21

diumenge 22

per

Felip Comas

Molt tapat ja des de primera hora, de núvols de
tipus alts, que romandran amb nosaltres tot
el dia, amb temperatures
lleugerament més baixes.
Continuarem amb aquest
cel tapat, i amb temperatures sense gaires canvis,
més aviat fresques per a
l’època.
Malgrat les clarianes de
primera hora, amb més
fresca, a partir de mig
matí el cel es tornarà a
ennuvolar, amb temperatures un xic més altes.

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

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
Pluja (l/m2)

Màx.

Mín. * Temp.

Cop màx. vent

DIJOUS, 12

23ºC

8ºC

16ºC

-

21 km/h SE

DIVENDRES, 13

22ºC

10ºC

15ºC

-

24 km/h SE

DISSABTE, 14

17ºC

11ºC

14ºC

-

18 km/h E

DIUMENGE, 15

17ºC

8ºC

14ºC

-

26 km/h SSW

DILLUNS, 16

14ºC

12ºC

13ºC

18,4

42 km/h ENE

DIMARTS, 17

17ºC

13ºC

16ºC

0,4

34 km/h NE

DIMECRES, 18

18ºC

9ºC

15ºC

-

16 km/h ESE
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Classiﬁcats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
ÁTICO EN VENTA
EN MOLLET. ESTACIÓ DEL NORD. Con
terraza, finca sin
ascensor, Quarta
planta, 3 habitaciones, baño, salón-comedor con
salida a terraza de
30 m2. Suelos de
gres, ventanas de
auminio. Certificado eficiencia energética: G. Precio:
115.300 euros. Ref.
JV14263. Tel. 93 579
33 33.
LOFT EN VENTA:
MOLLET. DEL VALLÈS ZONA COL·LEGIS NOUS. Referencia: JV13670. Piso de
1 habitación, baño
completo, amplio
salón, cocina independiente. Ventanas
de aluminio, suelos

de gres, calefacción, aire acond.
CEE: G. Precio:
137.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN VENTA
EN MOLLET. ZONA
CAN BORRELL. Piso
reformado de 113
m2, planta baja,
3 habitaciones (1
suitte), 2 baños, salón-comedor, cocina americana. Reformas de diseño,
suelos de parquet,
aire acondicionado.
Certificado eficiencia energética: B.
Precio: 237.000 euros. Tel. 93 579 33 33.

taciones, 3 baños,
2 terrazas, 2 balcones. Acabados de
calidad. Certificado
eficiencia
energética: E. Precio:
410.000 euros. Teléfono de contacto: 93
579 33 33.
CASA EN MOLLET.
ZONA CAN PANTI-

QUET. Ref. JV14264.
169 m2 construidos
que constan de tres
plantas distribuidas
en 5 habitaciones 3
baños, cocina office, lavadero, 2 balcones, patio, jard´´ín
y garaje. Certificado
eficiencia
energética: F. Precio:
325.000 euros. In-

teresados llamar al
teléfono de contacto: 93 579 33 33.
SE VENDE CASA EN
MOLLET. COL·LEGIS
NOUS.
Referencia: JV 14265. Casa
adosada de 94 m2,
todo en 1 planta que
consta de 3 habitaciones, baño, am-

PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

plio salón, cocina,
pato, jardín y garaje.
CEE: 240.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
PISO EN VENTA.
MOLLET DEL VALLÈS. ZONA CAN
PANTIQUET. Ref. JV
14239. Finca con
ascensor, 70 m2,
con 2 habitaciones,

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS,
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS

T. 651 04 00 07

baño, cocina con
lavadero, salón con
salida a balcón,
suelos de parquet y
ventanas de aluminio. Certificado eficiencia energética:
E. Precio: 120.000
euros. Interesados/
das llamar al teléfono de contacto:
93 579 33 33.
PISO EN VENTA
EN MOLLET. ZONA
CAN BORRELL. Ref.
JV14235. Planta baja
reformada de 113
m2, con 3 hab. (1
suitte), 2 baños, salón-comedor, coci-

na americana. Reformas de diseño,
suelos de parquet,
aire acondicionado.
Certificado eficiencia energética: B.
Precio: 237.000 euros. Tel. 93 579 33 33.
LLOGUER
LOCAL DE 40 M2
PER LLOGAR A
MARTORELLES
a
l'Avinguda
Piera.
Per oficina, o persona per fer arranjaments, o locutori
i internet, etc. Alta
vigent d'aigua i llum.
Preu assequible a
tractar. Teléfon 93

593 71 14.
SE ALQUILA PLAZAS
DE PARQUING PARA
COCHES pequeños/
motos en zona Avda.
Badalona, 8-14 de
Mollet. Tel. 652 971
544 / 638 127 395.
MOTOR
NISSAN QASHQAI
2.0 DCI. 150 CV,
Tekna, año 2007,
157.142 km. Precio
financiado: 6.950
euros. Tel. 93 593
26 44.
PEUGEOT 207 1.4.

75 CV Acces, 5
puertas, año 2011,
108.576 km. Precio:
5.500 euros. Tel. 93
593 26 44.
VOLKSWAGEN
CADDY OUTDOOR
2.0 TDI 102 CV, año
2019, 12.234 km,
automático. Precio:
26.500 euros. Tel:
630 06 59 90.
TOYOTA
AIGO
X-SHIFT 70 X-PLAY.
Año 2015. 93.996 km.
Automático. Precio
financiado: 7.900
euros. Tel. 630 06
59 90.

CASA ADOSADA EN
MOLLET CENTRO.
Ref. JV4194. Casa de
338 m2 construidos, en el centro del
pueblo. Consta de
tres plantas distribuidas en 5 habi-

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

GABINET PSICOPEDAGÒGIC
I MÈDIC NATURISTA MOLINS

PSICOANALOGIA · ANSIETAT · DEPRESSIÓ
BAIXA AUTOESTIMA · FLORS DE BACH · TESTS
MEDICINA NATURAL · TÈCNIQUES D’ESTUDI...
Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès
T. 93 570 43 04 / 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat

www.psicopnaturmolins.cat

¡¡ 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
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CRISI DEL COVID-19
MULTIDISCIPLINARI LA INICIATIVA S'HA ENGEGAT SOTA EL NOM #AMAMDESDECASA

ART EL MUSEU HA ENGEGAT UN CONCURS ENTRE ELS VISITANTS

L'associació AMAM organitza
un festival artístic a Instagram

Ja es pot gaudir del
Museu Abelló des de casa
a.i.

BAIX VALLÈS. L'Associació de Mú·
sica i Art de Mollet va arrencar
dimarts un festival artístic que
s'emetrà cada dia mitjançant Insta·
gram mentre duri l'estat d'alarma
amb protagonisme principal per
als socis i amics de l'entitat. Sota el
nom d'#AMAMdesdecasa, oferiran
directes de mitja hora de durada
cada dia a les 18 h. La intervenció
de cada artista comença amb una
breu entrevista o introducció, i
posteriorment el convidat mostra
als espectadors la seva disciplina, ja
sigui d'arts plàstiques (il·lustració,
dibuix, pintura...) o musical (només
instrumental o amb veu, covers o
cançons pròpies).
Entre setmana, s'alternaran les
actuacions d'arts plàstiques i les
musicals, i el contingut del cap de
setmana serà diferent, amb dansa,
recomanacions de cinema o músi·
ca, entre d'altres. "Però tot dins del
món de la cultura", apunten des de
l'associació, "ja que és el leitmotiv
d'AMAM". De moment ja han pro·
gramat actuacions fins a la primera
setmana d'abril.
La cantautora martorellenca San·
dra Bautista tampoc s'atura durant
la quarantena i durant aquesta set·
mana participarà en quatre festi·
vals musicals. Tots ells en directe a
les xarxes socials i interpretats des
de casa. Dimarts va actuar al Ter·

MOLLET. El Museu Abelló i la Casa
del Pintor restaran tancades les
pròximes setmanes. Tanmateix,
fins que no reobri les portes, es
podrà visitar virtualment la col·
lecció d'Abelló a través de Google
Art Project, un projecte que pretén
posar el patrimoni dels museus ca·
talans a l'abast de tothom.
A través de la tecnologia de Go·
ogle Street View, el visitant, des de
qualsevol indret del món, pot fer
una visita virtual pel Museu i per
la Casa del Pintor, seleccionar i
ubicar dins l’equipament les obres
i peces més destacades i conèi·
xer·ne la informació bàsica. A
més, una trentena d’obres de Joan
Abelló i de la col·lecció permanent

estan disponibles com a gigafoto,
que permet a l’usuari examinar
fins als detalls més menuts, la tex·
tura i totes les complexitats.

Concurs artístic
D'altra banda, el Museu també ha
engegat un concurs, per fer més amè
l’obligat confinament per afrontar
la crisi del Coronavirus. Per parti·
cipar·hi cal fer una visita virtual al
Museu i respondre correctament
deu preguntes, que es poden trobar
al web del Museu Abelló. Entre tots
els encertants, se sortejaran cinc
lots de productes del Museu, cadas·
cún amb un catàleg de l’exposició
permanent i dues entrades per vi·
sitar el Museu i la Casa del Pintor.

ANGIE IVASETA Va ser dimecres la segona protagonista dels directes d'AMAM
rassa Secreta, dimecres al Canción
a Domicilio, aquest divendres parti·
ciparà al Casa Felices Fest i el darrer
festival que de moment té progra·
mat és el Festival Esperanzah, en el
qual participarà dissabte (20 h), i en
el qual es podran trobar propostes
artístiques fins al 29 de març.

Classes de dansa cada tarda
Una altra proposta artística per
seguir a Instagram són les classes
dirigides de dansa que l'escola For
Dance Center està realitzant cada
dia, de dilluns a divendres.
Als matins (11 h), hi ha unes

classes de condicionament físic di·
rigides principalment als alumnes
de l'escola, "perquè mantinguin
l'elasticitat i el to físic", explica
Gerard Rifà, un dels dos directors

La cantant de Martorelles
Sandra Bautista participarà
en quatre festivals musicals
a les xarxes socials
de For Dance Center, juntament
amb Olga Carrillo. I a les a tardes, a
les 19 h, és el torn de les classes de
dansa. Primer van dubtar si fer ses·
sions amb cert nivell adreçades als
seus alumnes, però finalment s'han
decantat per fer classes en què tot·
hom pugui participar. "Ara la gent
necessita passar-s'ho bé en família", diu Rifà. Així que l'objectiu és
que els alumnes puguin ballar amb
els seus pares.

LITERATURA CARLES PEÑA RECOMANA 'ISTANBUL ISTANBUL'

Recomanacions literàries
de la Llibreria L'Illa
MOLLET. La Llibreria L'Illa de Mo·
llet participarà durant aquestes
setmanes de la iniciativa Llibreters
a Casa. Es tracta d'un projecte fet a
les xarxes socials en què llibreters
del país faran diàriament recoma·
nacions amb vídeos enregistrats
a casa. En el primer vídeo del res·
ponsable de la llibreria molletana,
Carles Peña recomana Istanbul Istanbul, de Burhan Sönmez.

Microrelats a Can Mulà
També en l'àmbit literari, la Biblio·
teca de Can Mulà organitza un con·
curs de microrelats perquè cadas·
cú pugui explicar què li passa pel
cap durant aquestes setmanes de
confinament. El text d'un màxim

EL LLIBRE RECOMANAT
de 140 caràcters s'ha de penjar a
les xarxes amb l'etiqueta #labiblioacasa.
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