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BAR RESTAURANTE 

C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles  

Reservas:        93 579 49 66       

                        602 24 39 73 

www.canraiguer.com . 

Ofertas desayunos a la brasa: sábados, domingos y festivos
OFERTA Nº1  (8,75 €)

BUTIFARRA O MORRO CON JUDÍAS O PATATAS
1/2 L. DE VINO O 1/3 L. DE CERVEZA O REFRESCO DE 33 CL.

TOSTADA DE PAN, CAFÉ Y CHUPITO DE ORUJO

OFERTA Nº2  (8,75 €)
COMBINADO DE 1/2 BUTIFARRA, 1 MORCILLA, 1 CHORIZO Y 1 PANCETA 

CON JUDÍAS O PATATAS
1/2 L. DE VINO O 1/3 L. DE CERVEZA O REFRESCO DE 33 CL.

TOSTADA DE PAN, CAFÉ Y CHUPITO DE ORUJO

OFERTA Nº3  (8,50 €)
CALLOS

1/2 L. DE VINO O 1/3 L. DE CERVEZA O REFRESCO DE 33 CL.
TOSTADA DE PAN, CAFÉ Y CHUPITO DE ORUJO

2 TURNOS: 
13.00 H 
15.00 H 

menú 
Fin de Semana

12,90
euros

MOLLET DEL VALLÈS. El ple de di-

lluns aprovava l'Avanç del Pla 

d'Ordenació Urbanística Munici-

pal (POUM), el document que re-

cull quines seran les línies estratè-

giques i els criteris que marcaran 

la futura planificació urbanística 

de la ciutat. Actualment, el muni-

cipi es regeix per les Normes de 

planejament urbanístic de Mollet, 

un document de transició apro-

vat pel Departament de Territori 

i Sostenibilitat de la Generalitat 

després que el 2016 una sentèn-

cia del Tribunal Suprem tombés el 

POUM aprovat el 2005. 

L'Avanç, que és el primer pas per 

al futur POUM, mostra els criteris a seguir en la futura plani�icació 
però encara no recull el marc nor-matiu, amb quali�icacions i orde-
nacions més concretes, que sí vin-

drà determinat amb l'aprovació 

inicial del POUM. Posteriorment, 

el POUM haurà de passar un altre 

cop pel ple, per ser aprovat pro-visionalment, i, �inalment, serà la 
Generalitat qui donarà el vistiplau de�initiu.

El document ha estat redactat 

pel despatx d'arquitectes Jor-

net-Llop-Pastor SLP després d'un 

procés participatiu –en què han 

pres part una trentena de ciuta-

dans a banda d'entitats i grups 

municipals amb una vintena de 

trobades– que aportava la diagno-

si de la situació de la ciutat i la 

posterior proposta. 

L'Avanç proposa unes bases 

programàtiques, que engloben els 

principals potencials del desenvo-

lupament del municipi del futur:-

capitalitat del Baix Vallès; aposta 

per una ciutat compacta, diversa 

i de qualitat; compromesa en la 

lluita contra el canvi climàtic; tre-

balladora i inclusiva, i enfocada a 

la salut i la sostenibilitat.

Sobre aquestes bases es dibui-

xen unes directrius i línies pro-

jectuals d'entre les quals destaca 

l'aposta pel creixement interior i la requali�icació urbana seguint 
un model de ciutat compacta. En 

aquest sentit, segons explicava la regidora de Territori, Plani�icació 
Urbanística i Obres, Mireia Dioni-

sio, hi ha una aposta per la reuti-

lització d'habitatges, amb predo-

mini del model plurifamiliar, i a 

preu assequible, amb un alt per-

centatge d'habitatge de protecció o�icial.
Connectar Gallecs i el Besòs
Un altre dels elements clau és la  

interconnexió verda, que pretén 

connectar els dos grans espais 

verds de la ciutat Gallecs i el Besòs. 

"No podem continuar donant 
l'esquena al riu com a ciutat", 

deia Dionisio, qui avançava que es 

treballarà per millorar l'accessibi-

litat dels molletans a la llera. 

L'Avanç també planteja la neces-

sitat d'ordenar les infraestructu-

res de la mobilitat urbana i terri-

torial i recupera projectes com el 

soterrament de l'R3 al seu pas per 

la ciutat, el trasllat de l'estació de 

Santa Rosa i la millora de l'estació 

de França, com a espais intermo-

dals. "És el moment de treballar 

Mollet aprova l'esborrany del model 
de ciutat per als propers anys 

El ple dona llum verda a l'Avanç del POUM que planteja 
les línies que marcaran la futura ordenació urbanística

El document aposta per la reutilització d'habitatges i 
per la interconnexió verda entre Gallecs i el riu Besòs

Consultes i aŀ legacions

Un cop aprovat, l’avanç restarà en ex-

posició pública fins al 30 d’octubre. La 

documentació que integra el pla podrà 

consultar-se al web municipal i al por-

tal de transparència de l’Ajuntament. 

També, durant aquest període, es fa-

ran atencions personalitzades a aque-

lles persones interessades de la ciutat, 

i aquelles que vulguin fer suggeri-

ments o propostes, en tots dos casos 

s’hauran de dirigir a través de l’adreça 

de correu poum@molletvalles.cat.

DOCUMENT EN 
EXPOSICIÓ PÚBLICA 
FINS AL 30 D'OCTUBRE

arxiu

NUCLI ANTIC El pla preveu el creixement interior de Mollet 

per una mobilitat més saluda-
ble, per millorar les connexions 
i la cohesió interna", apuntava la 

regidora. Pel que fa a la mobilitat, 

l'Avanç també vol promoure els 

desplaçaments a peu i en bicicleta 

i recull la necessitat de preveure 

aparcaments per així alliberar la 

via pública.

En l'àmbit dels equipaments, l'Avanç reconeix un petit dè�icit       
"fàcilment subsanable" gràcies a 

les reserves d'espai ja existents. El 

document preveu el manteniment 

i la millora de l’oferta d'equipa-

ments i serveis per equipar el 

municipi de forma equilibrada i 

integral. "Cal valorar la intensi-
tat d'usos i complementar-los 
en funció de noves necessitats", 

deia Dionisio.

L'activitat econòmica és un altre 

dels eixos del pla. En aquest sentit 

es planteja, d'una banda, la revita-

lització dels polígons industrials, 

i de l'altra, es proposa un model 

de mixtura entre els teixits pro-

ductius existents a l’interior de la 

ciutat i els altres teixits.

El pla aposta també per la recupe-

ració del patrimoni, fomentant les 

mesures necessàries per a la seva 

adequació i restauració. ❉ l.ortiz

EN PORTADA
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EN PORTADA

GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 

CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.

EXTRAESCOLARS: 

DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h
i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets

MOLLET. El planejament urbanístic 
que haurà de determinar el nou 
POUM arriba en un moment en 
què la major part del terreny de 
la ciutat ja està exhaurit. L'Avanç 
no preveu nous àmbits d’exten-
sió urbana a excepció del sector del Calderí, que ja està classificat 
com a sòl urbanitzable pel plane-
jament vigent. En lloc de preveure 
noves extensions el que es farà és 
concentrar-se en el creixement in-
terior de la ciutat i "ajustar, ressi-

tuar, redimensionar i proposar 

la intensificació en aquells àm-

bits actuals destinats a l’habi-
tatge unifamiliar en els que, per 
la seva posició, accessibilitat i 
dimensió, es creu possible aug-

mentar de forma localitzada la 
seva densitat", anuncia l'Avanç.

Tot i les limitacions de creixe-ment, el document planteja fins a 
4.300 habitatges nous, gran part 
dels quals a solars ja existents ac-
tualment en sòl urbà consolidat 
o els que es crearan en un futur 
proper mitjançant el desenvolu-
pament del Sector de sòl urbanit-
zable El Calderí (1.329 habitatges) 

L'Avanç planteja 
4.300 pisos nous 
i prop de 10.000 
habitants més

i l’execució del Polígon d’actuació 
urbanística PAU-2. Antiga fàbrica 
de Can Fàbregues (178 habitat-
ges). El nou Pla també opta per la 
"reconsideració de nous àmbits 
de transformació conjunta, sem-

pre dins de l’actual taca de sòl 
urbà, amb l’objectiu de fer més 
ciutat dins de la mateixa ciutat".

Així doncs, l'Avanç proposa el 
que anomena les Unitats de Pla-
nejament Residencial (UPR) que 

substituirien els Polígons d'Actua-
ció Urbanística (PAU) que preveia 
l'anterior POUM, molts dels quals 
no es van arribar a desenvolupar. 
Les UPR es troben distribuïdes 
per diferents punts de la ciutat i, 
en total, sumarien uns 1.500 habi-
tatges dels previstos.

En total, l'Avanç proposa 14 UPR: 
a la rambla Pompeu Fabra, al car-
rer Ferrocarril, a Martí l'Humà, al 
passatge Bartomeu Robert, al car-

rer Francesc Macià, a l'entorn de 
Can Gomà, al passatge de Magalla-
nes, a Josep Irla, a la pista Trèvol, 
a l'entorn de la futura biblioteca, a 
Via Ronda, a Bernat Metge, a avin-
guda Burgos i a Valentí Almirall.

Tot aquest nou parc residencial 
comportaria un creixement de la 
població d'uns 10.000 habitants 
i situaria la població de Mollet 
del Vallès en xifres superiors als 
60.000 habitants. i laura ortiz

l.o.

EN CONSTRUCCIÓ Una de les actuals promocions de pisos nous a Mollet, davant del parc de les Pruneres

El model residencial és un dels punts més rellevants que definirà 
el nou POUM i va ser un dels més 
debatuts al ple municipal. Ara Mo-
llet-ERC-MES, principal partit de 
l'oposició, va qüestionar el crei-
xement previst, el qual considera 
"excessiu sobretot dins de la 
trama urbana", deia el seu por-
taveu, Oriol López. Per al grup, el 
model "té més en compte el ciu-

tadà de fora que el de Mollet", 
que, segons la formació, creixerà 
sent receptor metropolità. Per 
a Ara Mollet, aquest creixement 
"provocarà densitats molt altes 
i pot comportar sobresaturació 
als serveis i equipaments". Per 
aquest motiu, els republicans con-
sideren que "cal pensar en absor-

vir la demanda interna i reduir 

el nombre d'habitatges previs-

tos", a més de pensar en no de-

senvolupar tot el Calderí perquè 
"potser en un futur es necessita-

rà més espai", deia López.
Mollet en Comú, per la seva part, 

valorava la reserva del 30% en no-ves edificabilitats per a habitatge 
protegit i remarcava la importància 
de reservar sòls d'habitatge dota-
cional en sòls d'equipament muni-
cipal, "per reforçar promocions 

Ara Mollet considera "excessiu" el 
creixement de població i demana 
espai lliure per a necessitats futures

d'habitatge en lloguer o fomen-

tar experiències d'habitatge coo-

peratiu en cessió d'ús", apuntava 
la portaveu, Marina Escribano. A 
més, sobre la reconversió de plan-
tes baixes comercials en habitat-
ges, els comuns apunten que "cal 
establir criteris i racionalitzar el 
nombre de plantes baixes a des-

tinar a habitatges, per tal de no 
perdre espais de comerç, i per 
tant mantenir un equilibri". Pel 
que fa  al desenvolupament del Cal-
derí, els comuns consideraven que 
l'aprovació del planejament es va 
fer "de forma precipitada" i recla-
mava que s'inclogués la seva trami-
tació al POUM. 

Eva Guillén, de Ciutadans, desta-
cava l'advertència sobre la pèrdua 
de població jove i l'envelliment de la 
ciutat. En aquest sentit, la regidora 
del partit taronja considerava que 
"cal fomentar l'habitatge de llo-

guer i la propietat assequible, a 
més del sòl industrial per incen-

tivar l'ocupació".
Per la seva part, el soci de go-

vern del PSC, Podem, es van mos-
trar molt satisfets amb els criteris 
que marca l'Avanç, d'entre els que 
va destacar el "creixement interi-
or" de la ciutat. Per a la regidora 
de Podem, Núria Muñoz, conside-
rava que "la manca d'habitatge 
només passa per construir més 
habitatges" i destacava que el do-
cument faci una previsió de distri-
bució de l'habitatge de protecció oficial (HPO) a diferents barris de 
la ciutat "per evitar-ne la con-

centració". 
Joan Daví, de Junts per Mollet, 

reclamava que es treballés per-
què el POUM sigui "sostenible i 

viable" i recordava com moltes 
de les operacions urbanístiques 
que es preveien en l'anterior pla-
nejament no es van poder desen-
volupar. "El nou POUM ha de ser 
senzill d'aplicar", opinava. Sobre 
l'habitatge protegit, Daví limitaria 
el percentatge al que marca la Ge-
neralitat. "Mollet no és una ciu-

tat rica i l'HPO comporta unes 
despeses associades que no 
poden convertir-se en una san-

gonera per a la ciutat", opinava. 
La regidora socialista Mireia Di-

onisio concloïa el debat tot recor-
dant que en el procés de redacció 
"hi ha hagut un ampli consens 
perquè l'oferta residencial si-
gui suficient i diversa", deia.

Més enllà del model residencial, 
els grups van coincidir a valorar 
l'aposta per la connexió de Ga-
llecs i el Besòs, per la protecció 
del patrimoni però també es va 
demanar més concreció en l'àm-
bit productiu (indústria i comerç) 
i en l'execució de mesures sobre 
mobilitat. A més davant la previ-
sió de creixement residencial, els 
grups també van posar sobre la taula la necessitat de reserva sufi-
cient d'espais per a equipaments.

L’avanç del POUM va ser aprovat 
amb els vots favorables del PSC, Po-
dem Mollet, Ciutadans i Junts per 
Mollet i l’abstenció de Ara Mollet 
ERC MES i Mollet en Comú. i l.o.

L'AVANÇ DEL POUM ES VA APROVAR AL PLE AMB ELS VOTS AFIRMATIUS DE PSC, PODEM, CS I JUNTS PER MOLLET I LES ABSTENCIONS D'ARA MOLLET I COMUNS
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PARETS. Dijous va tirar endavant 

per unanimitat en el ple municipal 

l’aprovació de l’escenari post Covid, 

sota el nom de Parlem-ne. La regido-

ra de Promoció Econòmica, Carme 

Herrero, va explicar que es tracta 

d'un "projecte obert que recollirà 

en format de sessions participa-

tives les necessitats de l'empre-

nedoria, del sector comercial, de 

la ciutadania, de les entitats cul-

turals, de la salut i de l'educació". 

En aquest sentit també va apuntar 

que les sessions s'iniciaran el juliol 

i que "ens permetran elaborar 

una diagnosi que ens donarà les 

eines per implementar un pla de 

xoc real que ens permeti avançar 

totes plegades com a poble".

Per a Kènia Domènech, portaveu 

d'Ara Parets ERC, "el Parlem-ne té 

la voluntat d'organitzar-se col-

lectivament i que tota la ciutada-

nia prengui partit amb voluntat 

transformadora i mirada crítica".

La primera tinenta d'Alcaldia i 

portaveu de Sumem Esquerres, Ca-

sandra Garcia, considerava que la 

proposta va "més enllà de poder 

oferir solucions immediates", te-

nint en compte la incertesa dels prò-

xims mesos i la possibilitat d'algun 

rebrot. Tanmateix, va admetre que 

aquesta "no era la idea inicial" de 

la seva formació política i que apos-

taven més "pel format de taula o 

de pla de xoc".

Neus Jordà, de Parets per la Repú-

blica, va dir: "Podríem haver copi-

at models d'altres pobles, crear 

una taula de reactivació econò-

mica i ser políticament correctes. 

Però no ho hem fet, perquè el nos-

tre tarannà no és el de ser els més 

ràpids o el de tenir més likes, sinó 

el de ser els més coherents, efici-

ents i demòcrates".

Pel que fa als partits de l'oposició, 

Francesc Juzgado (PSC) va ser crític 

amb el projecte: "La solució que 

vostès donen és un fòrum de de-

bat ple d'ambigüitats i amb man-

ca de concrecions. Les solucions 

són urgents i necessàries, aquí i 

ara". També va considerar que amb 

aquesta iniciativa el que ha pretès 

fer el govern local és, "un cop més, 

anul·lar el PSC i les nostres idees 

i propostes", tenint en compte que 

fa un parell de mesos que els socia-

listes han demanat insistentment la 

creació d'una Taula per a la Reacti-

vació Econòmica i Social. Juzgado va 

lamentar que el Parlem-ne "recull 

part de la nostra proposta, però 

sense concretar una quantitat 

econòmica extra" (el PSC demana-

va que es creés una partida de mig 

milió d'euros). Tot i això, van deci-

dir votar-hi a favor.

Manuel Losada (Ciutadans), tam-

bé hi va donar suport i va recalcar 

estar d'acord amb el fet que el go-

vern no hagi concretat cap partida 

econòmica: "Jo no hi posaria cap 

límit. No som partidaris de po-

sar 500.000 euros, quan potser 

fa falta un milió d'euros, o potser 

no cal gastar-nos els 500.000 eu-

ros".    sergio carrillo

PLENARI  ES TRACTA D'UN PROJECTE OBERT QUE RECOLLIRÀ EN FORMAT DE SESSIONS PARTICIPATIVES LES NECESSITATS DELS DIFERENTS SECTORS DEL MUNICIPI

La proposta del PSC d'una taula 

de reactivació no tira endavant
PARETS.  D'altra banda, dilluns es va 

celebrar un ple extraordinari a peti-

ció del PSC, per aprovar la constitu-

ció de la Taula per a la Reactivació 

Econòmica i Social de Parets. L'únic 

punt de l'ordre del dia no va tirar 

endavant, ja que només va comptar 

amb els vots a favor dels regidors 

del PSC i la resta d'edils hi van votar 

en contra. Juzgado va destacar que 

la principal diferència que hi hauria 

entre aquesta taula i el Parlem-ne, 

aprovat dijous, és "la creació d'una 

partida extra" de 500.000 euros. 

"Aquest fons permet que davant 

de qualsevol proposta que surti 

es pugui donar una resposta rà-

pida sense haver de passar per 

cap modificació de ple", va apun-

tar el socialista.

Kènia Domènech (ERC) va justi-

ficar el seu vot en contra dient que 

aquesta taula ja està integrada al 

Parlem-ne, però que la proposta del 

govern és "molt més àmplia, molt 

més oberta i molt més comuni-

tària". De fet, va assegurar que el 

Parlem-ne "agafa l'essència de la 

proposta del grup socialista, per-

què de fet està construït sobre 

aquesta proposta".

Casandra Garcia (Sumem Es-

querres a Parets) va apuntar que 

"la proposta del Parlem-ne tenia 

implícites moltes de les propos-

tes del PSC" i "ens estaríem equi-

vocant si dupliquem esforços".

Neus Jordà (Parets per la Re-

pública) també considerava que 

aprovar la proposta socialista seria 

"duplicitar el projecte". Tanma-

teix, va "agrair que l'oposició hagi 

presentat una proposta proacti-

va, però l'escenari ideal hagués 

estat que després de la contra-

proposta que havia fet el govern 

haguéssim arribat a un consens 

de fer una presentació unitària, 

en lloc d'aquest afer individual".

Pel que fa a Ciutadans, Manuel Lo-

sada va titllar de "nyap" el text pre-

sentat pel PSC, perquè no inclou ex-

plícitament la participació del partit 

taronja en la taula, malgrat que Juz-

gado va admetre que es tractava 

d'un error. Losada va reiterar, en 

aquest sentit, "que el que avui es 

vota és que Ciutadans no estigui 

representat al nostre municipi". 

D'altra banda, també va criticar: 

"Veiem una falta de represen-

tants de sectors importants i una 

sobredimensió de regidors (11 

representants)".

Amb la negativa a la Taula per a 

la Reactivació Econòmica i Social 

de Parets i a la creació de la parti-

da de mig milió d'euros, el PSC va 

lamentar en un comunicat enviat el 

mateix dilluns: "Nosaltres vam dir 

sí a la seva proposta (Parlem-ne) 

per lleialtat institucional i per-

què hem d'anar de la mà pel bé de 

les paretanes i els paretans, però 

és una llàstima que en la seva 

contraproposta a la nostra no es 

concreti l'important, més enllà 

de parlar de tot el que vulguin, 

que és destinar mig milió d'euros 

extres per ajudar les paretanes i 

els paretans".    s.c.

SOCIETAT

Subvencions a la rehabilitació de façanes

L'Ajuntament de Parets ha obert la convocatòria d’ajuts de 

rehabilitació de façanes per a l'any 2020, disponible fins al 31 de 

desembre. L'objectiu de les subvencions és finançar projectes o 

activitats per millorar l'estat, amb actuacions de pintat, de les façanes 

dels edificis del municipi, excepte els edificis i naus industrials.

S'aprova per unanimitat l'espai 'Parlem-ne', 
per fer front a les conseqüències de la Covid

PARETS. La sessió ordinària del ple 

celebrat dijous de la setmana pas-

sada va aprovar l'augment del 2% 

de les retribucions del personal 

funcionari i dels regidors de l'Ajun-

tament. Malgrat que el punt va tirar 

endavant per unanimitat, el porta-

veu socialista, Francesc Juzgado, 

va lamentar: "Ens hauria agradat, 

per transparència, que se'ns di-

gués que aquest increment tam-

bé és extensiu als membres elec-

tes de l'Ajuntament".

Modificacions de crèdit
El darrer ple ordinari també va 

servir per aprovar diverses modi-

ficacions de crèdit. Entre les quals 

destaquen els 79.948 euros per re-

habilitar la masia de Can Cot, uns 

diners que provenen de tres ro-

manents de tresoreria de diversos 

anys: d'un sobrant del projecte es-

portiu Complex del Tenes  (14.948 

euros); de la partida de millores 

de camins municipals (15.000 

euros); i de la reurbanització del 

carrer Sant Josep i Santa Irene, "ja 

que no pensem que executarem 

aquestes obres aquest any", va 

explicar la regidora d'Urbanisme, 

Rosa Martí. També s'ha incremen-

tat amb 19.000 euros l'aportació al 

Consorci de la Normalització Lin-

güística.

Pel que fa a educació, l'Ajunta-

ment donarà un ajut de 50 euros 

per infant inscrit al Casal d'Estiu; 

s'amplia la partida per a la socialit-

zació de llibres de text i material i es 

passa dels 1.350 euros per classe 

previstos fins als 1.500 euros; i  s'in-

crementen els ajuts de cada escola 

bressol municipal amb 1.000 euros.

Per últim, s'ha previst la contrac-

tació de 6 persones per treballar a 

la via pública i que començaran 

el mes de setembre, destinant-hi 

37.664 en sous i 12.335 euros en 

seguretat social. Les modificaci-

ons de crèdit van ser aprovades 

per unanimitat.   s.c.

Les fonts del Sot d'en Barriques

Les fonts de llum del parc del Sot d'en 

Barriques es van reactivar dimecres 1 de 

juliol. Des d'aleshores es posen en marxa 

d'11 h a 13 h i de 18 h a 20 h cada dia; i 

divendres i dissabtes, també de 21 h a 23 h.

aj. parets

SALA BASART DE LA COOPERATIVA  Durant el ple de dijous 25 de juny

S'apuja un 2% el sou 
dels treballadors i dels 
regidors del consistori
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Es crearà una ordenança d'olors 
per poder sancionar Danone si 
supera els límits establerts

PARETS. La regidora de Medi Am-
bient, Rosa Martí, va informar en 
el ple ordinari de dijous de la set-
mana passada que el govern té 
previst, "passat l'estiu, portar al 

ple l'aprovació d'una ordenan-

ça d'olors". L'objectiu d'aquesta 
proposta seria "tenir suficients 

arguments i aspectes jurídics 

que ens avalin per poder san-

cionar, si cal, les empreses que 

produeixin problemes de con-

taminació d'olors". Tot plegat 
va ser a resposta del prec efectuat 
pel portaveu socialista, Francesc 
Juzgado, qui va dir: "Ens arriben 

queixes sobre les olors de Da-

none, tenim una pregunta pen-

MEDI AMBIENT  L'OBJECTIU ÉS "TENIR ARGUMENTS JURÍDICS QUE ENS AVALIN PER SANCIONAR LES EMPRESES" QUE EMETIN MALES OLORS

dent de resposta sobre si els vau 

arribar a sancionar o no, i els hi 

preguem, perquè no sembla que 

s'hagi solucionat el problema, 

que reprenguin aquest cas per 

donar-li una solució definitiva".
En aquest sentit, Martí va recor-

dar que es tracta d'un "tema re-

current", que "fa molts anys que 

existeix" i la solució del qual "no 

és fàcil". "Hem requerit a l'em-

presa una ampliació important 

del sistema de sanejament, i així 

ho ha fet aquesta primavera. Ara 

estem a l'expectativa de què això 

doni resultats aquest estiu", va 
explicar la regidora de Medi Ambi-
ent, qui va afegir que compta amb 
"el compromís de l'empresa" de 
què si aquesta ampliació de saneja-
ment que han fet no dóna resultats, 
buscarien una altra alternativa.

D'altra banda, Rosa Martí també 
va explicar que aquests dies Dano-
ne "ha tingut algun episodi (de 

fortes olors), que sembla que 

també s'ha barrejat amb alguna 

altra empresa".   sergio carrillo

s.c.

DANONE  La planta paretana ha fet una ampliació del sistema de sanejament

La Protectora troba un emú 
en uns horts de Parets
PARETS. L'Associació Protectora 
d'Animals va recuperar diumenge 
un emú al municipi. Es tracta d'un 
ocell no autòcton semblant a l'es-
truç, però lleugerament més petit, 
que pot arribar a fer dos metres d'al-
çada. L'animal vivia en una gàbia en 
uns horts del municipi, en unes con-
dicions que no són òptimes per a ell. 
Des de la protectora recalquen que 
la tinença d'aquests animals està 
prohibida i que, en cas de tenir-los, 
cal que visquin en un espai conside-
rat nucli zoològic. És per això que el 

propietari l'ha cedit a la protectora, 
per evitar que el Servei de Protecció 
de la Naturalesa (SEPRONA) el po-
gués sancionar. La protectora pa-
retana ha portat l'emú a una masia 
habilitada de Llagostera.

D'altra banda, la protectora 
també s'ha fet aquests dies amb 
diversos gossos de caçadors que 
sí que havien estat maltractats i 
no estaven ben alimentats. De fet, 
Lupe González, membre de la Pro-
tectora, explica que "havien estat 

diversos dies sense menjar". 

ANIMALS  TAMBÉ HAN RECUPERAT UNS GOSSOS DE CAÇA EN MAL ESTAT QUE HAVIEN ESTAT DIVERSOS DIES SENSE ALIMENTAR-SE

Actualment es troben a les instal-
lacions de La Marineta, on la inten-
ció és, passada una quarantena de 

21 dies, així com tots els controls 
necessaris i l'esterilització, s'in-
tentarà que puguin ser adoptats.  

L'EMÚ "PARETÀ"  La seva tinença era il·legal i el propietari ha decidit cedir-lo

protectora d'animals parets

Una entitat animalista 
denuncia atacs a gats amb 
trets d'aire comprimit
MONTORNÈS. L'Associació Protec-
tora d'Animals Amics Per Sempre 
ha denunciat davant els Mossos 
d'Esquadra l'increment de gats 
ferits greus amb trets d'aire com-
primit als carrers de Montornès. 
L'entitat fa una crida als veïns 
perquè es posin en contacte amb 

la Policia Local de Montornès si te-
nen alguna informació al respecte.
Les últimes víctimes formen part 
d'una colònia controlada amb 12 
felins que gestiona l'entitat ani-
malista per delegació de l'Ajun-
tament. "Fa tres setmanes ens 

vam trobar tres gats ferits. Un 

AMICS PER SEMPRE HA INTERPOSAT UNA DENÚNCIA ALS MOSSOS PELS ATACS ALS ANIMALS QUE FORMEN PART D'UNA COLÒNIA DE GATS CONTROLADA A MONTORNÈS

no ha tornat a aparèixer, potser 

ja ha mort", lamenta el president 
de l'Associació Protectora d'Ani-
mals Amics per Sempre, Francis-
co Fradejas. Segons el president, 
els altres dos felins "segueixen 

vius, però amb tanta por que és 

impossible capturar-los per do-

nar-los assistència veterinària".
L'entitat animalista, que ja ha fet 

la denúncia davant els Mossos d'Es-
quadra, sospita d'un veí pròxim a 
la colònia com a suposat autor dels 
fets. Uns atacs els quals ja fa temps 
que estarien passant: "No és la pri-

mera vegada que passa. Fa gaire-

bé dos anys que ens trobem així. 

Els gats estan plens de ferides ro-

dones antigues, fruit de multitud 

de trets", explica Fradejas.
Per tenir cura dels gats, l'entitat 
compta amb cinc voluntaris i una 
ajuda de 734 euros anuals que 
els proporciona l'Ajuntament de 
Montornès per poder alimentar 
les dues colònies controlades que 
hi ha a la localitat. "Tota la resta 

de despeses que sobrepassin 

d'aquests diners van a càrrec 

de l'associació", comenta Frade-
jas, qui afirma haver comptat amb 
l'ajuda de l'Ajuntament i la Policia 
Local per investigar els darrers 
atacs als gats i interposar la de-
nuncia davant els Mossos.   

apaaps

GAT FERIT

Divendres, 3 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

Dissabte, 4 de juliol de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la 

setmana 

A les 18h: Horari d’estiu

A les 15h i 21h: L’entrevista amb l’alcalde: 

Josep Monràs, alcalde de Mollet (r)

Diumenge, 5 de juliol de 2020

A les 18h: Horari d’estiu

Dilluns, 6 de juliol de 2020

A les 10 i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert 

Maspons i Alba Castilla García

Dimarts, 7 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna 

Aguilera

Dimecres, 8 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

Dijous, 9 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

20h, 22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, 11hi 13h i al 

web www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET DEL VALLÈS

27/06 Concepción Ortega Herrera 101 anys

29/06 Marina Fernández Cebrian 65 anys

SANT FOST

24/06 Víctor Rodríguez Gulias 70 anys

Dades facilitades per la  

Funerària Monserdà

Defuncions
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ERC demana que el Pla de Mobilitat 
incorpori un tramvia entre Granollers 
i Terrassa que passi per Gallecs
BAIX VALLÈS. Les federacions co-

marcals d'Esquerra Republicana 

(ERC) del Vallès Oriental i Occiden-

tal han presentat un paquet d'al·le-

gacions al Pla Específic de Mobilitat 

del Vallès –que el Departament de 

Territori de la Generalitat va publi-

car el 3 de febrer–, en què aposten 

per les connexions ferroviàries i 

recuperen la idea d'un tramvia en-

tre Granollers i Sabadell que l'any 

2009 la Generalitat havia previst en 

el Pla Territorial Metropolità.

ERC considera els dos vallesos 

com una realitat i proposa una 

“visió completa del Vallès” dins 

l’àmbit metropolità, i demana que 

hi hagi un equilibri entre el desen-

volupament econòmic i el valor 

ecològic de la regió. La voluntat 

dels republicans és potenciar les 

connexions de transport col·lectiu 

per millorar la mobilitat entre les 

dues comarques i presenta soluci-

ons per modernitzar les carreteres 

prescindint d’obrir nous traçats 

–com la B-40 o Quart Cinturó–. 

En aquest sentit, les al·legacions 

d'ERC estan en sintonia amb les 

propostes d'entitats com Fem Va-

llès, Via Vallès o la plataforma con-

tra el Quart Cinturó.

Prioritzar la línia orbital
Així, ERC insisteix en la prioritza-

ció de la línia orbital ferroviària 

entre Sabadell i Granollers, sen-

se transbordaments, dins de l’eix 

transversal de Vilanova i la Geltrú 

fins a Mataró i que pot unir Terras-

sa, Sabadell i Granollers, amb tres 

combois per hora i en el traçat de 

l’actual R8 paral·lel a l’AP7: Bar-

berà del Vallès (polígons), Santa 

Perpètua de la Mogoda, Mollet del 

Vallès, Parets i Montmeló.

A més, recorden que l’acció més 

assequible a nivell ferroviari és 

completar l’intercanviador entre 

les línies de rodalia R3 i R8 a la 

Granja Soldevila de Santa Perpè-

tua de la Mogoda.

A més, recorden que l’acció més 

assequible a nivell ferroviari és 

completar l’intercanviador entre 

les línies de rodalia R3 i R8 a la 

Granja Soldevila de Santa Perpè-

tua de la Mogoda. 

Altres propostes de baix impac-

te són la creació de carrils desti-

nats al transport col·lectiu a les 

vies principals, la millora dels ac-

cessos als grans eixos i la consoli-

dació d’una xarxa ciclable a través 

de sis eixos: el Tenes, el Congost, 

Bigues-la Garriga, Granollers-Car-

dedeu-Sant Celoni, Cardedeu i els 

dos Vilamajors i l’eix Caldes-Lliçà 

d’Amunt, Canovelles-Granollers. 

MOBILITAT RECUPEREN LA IDEA DEL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ APROVAT EL 2010 QUE PREVEIA EL PAS DEL TRAMVIA PER GALLECS

Forta presència d’arnes 
als carrers de la comarca

BAIX VALLÈS. Des de la setmana pas-

sada, i especialment des del cap de 

setmana, centenars d’arnes mas-

cles, d’ales de color marronós, cos 

prim i antenes plomoses volen en 

ziga-zaga per bona part del Vallès 

Oriental tant de dia com de nit, atre-

tes en gran nombre pels fanals i els 

punts de llum. Es tracta de l’eruga 

peluda del suro, coneguda tècnica-

ment com a Lymantria dispar, una 

arna nocturna que s’alimenta de les 

fulles de les alzines sureres.

Aquests darrers dos mesos, els 

massissos del Montnegre i del Cor-

redor han estat fortament afectats 

per aquesta eruga. Després d'ha-

ver defoliat grans extensions d'al-

FAUNA ÉS UNA ESPÈCIE AUTÒCTONA QUE NO PRESENTA CAP PERILL PER A LES PERSONES 

RESIDUS

Conveni amb 
les deixalleries 
per fomentar la 
recollida de roba
BAIX VALLÈS. El Consorci per a la 

Gestió dels Residus del Vallès Ori-

ental, la societat pública Serveis 

Ambientals del Vallès Oriental SA, 

i la Fundació Formació i Treball, 

han signat un conveni de col·labo-

ració d’un any per fomentar la re-

collida de roba usada i sabates a la 

xarxa de deixalleries. Amb aquest 

conveni es vol facilitar l’accés al 

mercat laboral a persones en risc 

d’exclusió social i dignificar l’en-

trega de productes de primera 

necessitat a famílies amb escassos 

recursos econòmics. El material 

tèxtil que es recull mitjançant els 

contenidors de Roba Amiga de les 

deixalleries es duran a la planta de 

reciclatge de Formació i Treball, on 

se'n farà la seva tria segons estat, 

material i tipologia i es classifica 

segons el seu destí: reciclatge per 

a la producció d'altres materials o 

reutilització. La gestió de la roba 

usada a la xarxa de deixalleries ha 

permès reduir un terç del volum 

acumulat en els últims cinc anys.  

Sant Fost amplia els ajuts 
escolars el curs vinent
SANT FOST. L’Ajuntament està tre-

ballant per crear una línia d’ajuts 

extraordinaris a l’escolarització 

per al curs 2020/2021 adaptada 

a les noves circumstàncies pro-

vocades per la Covid-19. La fina-

litat d'aquesta proposta és poder 

donar una millor resposta a les 

necessitats actuals de les famílies 

santfostenques. Aquests ajuts a 

l’escolarització no només serviran 

per garantir l’accés a material es-

colar com es fa habitualment, sinó 

que es vol ampliar a totes les des-

peses relacionades amb l’escola-

rització, posant especial èmfasi en 

el material informàtic indispensa-

ble per seguir el curs escolar.

La partida amb què es dotaran 

els nous ajuts s’ampliarà fins als 

34.000 euros per poder donar res-

posta a totes les sol·licituds, que 

es preveu que augmentin arran de 

la situació provocada per la crisi 

sanitària. El període de sol·licitud 

d'aquests ajuts serà del 15 al 29 de 

juliol. Podrà sol·licitar-los l’alum-

nat que estigui matriculat en un 

centre educatiu públic (en qualse-

vol dels cursos dels ensenyaments 

de segon cicle d’educació infan-

til o d’ensenyaments obligatoris 

durant el curs corresponent a la 

convocatòria) i empadronat a Sant 

Fost amb la seva mare, pare o tutor 

legal. Pel que fa a les beques men-

jador, els ajuts del curs 2020/2021 

oscil·laran entre el 50% i el 100% 

del cost, sense que superi el preu 

màxim establert per Educació. 

EDUCACIÓ  EL CONSISTORI HI DESTINARÀ 34.000 EUROS

zinars i suredes, les erugues s'han 

transformat en crisàlides durant el 

juny i ara comencen a emergir les 

papallones adultes.

Segons expliquen des del Cata-

lan Butterfly Monitoring Scheme 

(CBMS), el grup de seguiment de 

papallones diürnes a Catalunya, 

Andorra i Balears, coordinat des 

del Museu de Ciències Naturals de 

Granollers, l’emergència d'aques-

tes papallones es concentrarà en 

un període curt, d'unes 2 o 3 setma-

nes, durant el qual s'aparellen amb 

les femelles, que no tenen capacitat 

de vol.

Sense efectes negatius
Malgrat que ocasionalment provo-

ca grans defoliacions en alzinars i 

suredes, es tracta d'una papallona 

autòctona que normalment viu a 

baixes densitats i passa desaperce-

buda, i no té efectes negatius per a 

les persones ni per als animals.

Des del museu també expliquen 

que aquests pics d'abundància es 

regulen de forma natural gràcies 

a l'acció dels molts enemics natu-

rals que presenta l'espècie, com 

per exemple els dragons. “El que 

veiem aquests dies és un episodi 

excepcional que possiblement 

tardarà força temps a repe-

tir-se”, indiquen des del CBMS. 

arxiu

A LA PARET L'eruga peruda del suro, vista aquests dies de forma excepcional

Espai rural

El Pla territorial metropolità de Barce-

lona, aprovat l'abril de 2010 pel Govern 

de la Generalitat, preveia un seguit 

de plataformes segregades per a au-

tobusos o bé trens lleugers i tramvies 

entre Sabadell i Granollers, un dels 

quals passaria per Gallecs, paral·lel a 

la carretera C-155. Una proposta que 

ja en el seu dia va generar discrepàn-

cies al territori. 

UN PROJECTE 
QUE VE DE LLUNY

L’al·legació també reclama la 

referència a la Vinyeta catalana i 

l’eliminació dels peatges a la co-

marca.  

El Petit Roure obre 
portes a Sant Fost
SANT FOST. L'escola bressol El Petit 

Roure va reobrir aquest dimecres, 

1 de juliol. L'horari del centre és de 

9 h a 17 h i també ofereix servei de 

menjador a totes les famílies que 

ho necessitin. D'acord amb la nor-

mativa vigent, només poden assis-

tir a l'escola bressol els infants que 

siguin majors d'un any. 

INFÀNCIA
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PARKING

GRATUITO

30 MIN

PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

MOLLET. La Fiscalia de Granollers, 

que també cobreix l'àrea dels jut-

jats de Mollet, ha decidit arxivar la 

investigació oberta a la residència 

Les Masies de Mollet per falta d'in-

dicis de delicte.

La Fiscalia va obrir les diligèn-

cies el passat mes d'abril, per 

investigar per la via penal aques-

ta residència i dues llars d'avis 

baixvallesanes més - Santa Rosa i 

Pedra Serrada, gestionades per la 

Fundació Sanitària Mollet (FSM) 

- les quals continuen sent investi-

gades. Segons la Fiscalia, els fets 

que s'investiguen són per una pos-

sible negligència mèdica en relació 

amb les mesures preses davant la 

Covid-19 que podrien ser consti-

tutives d'un delicte per homicidi 

imprudent.

44 defuncions
En el cas de Santa Rosa (Mollet) i 

Pedra Serrada (Parets), totes dues 

públiques i gestionades per la 

FSM, les morts es van concentrar 

GENT GRAN LA INVESTIGACIÓ CONTINUA OBERTA PER LES RESIDÈNCIES PEDRA SERRADA DE PARETS I SANTA ROSA DE MOLLET, GESTIONADES PER LA FSM

La Fiscalia arxiva la investigació a 
la residència Les Masies de Mollet

ELS PENSIONISTES 
TORNEN AL CARRER 

La Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet va tornar aquest dijous als carrers 

per defensar el "benestar de la gent gran". Durant la concentració que van fer 

davant l'Ajuntament en record a les víctimes de la Covid-19, feien aquesta petició: 

"La gent gran ha aixecat aquest país. Ara es mereixen que la societat i les admi-
nistracions facin un esforç perquè no tornin a ser la diana del virus", reclamava 

Josep Torrecillas, representant de la Comissió de Jubilats i Pensionistes.

anna mir

al principi de la pandèmia, i, en to-

tal a Parets se'n van registrar 22 i 

12 a Mollet, segons ha confirmat el 

Departament de Salut.

Pel que fa a Les Masies de Mo-

llet gestionada per FIATC, Salut 

ha confirmat que van ser 10 els 

residents que van perdre la vida 

per la Covid-19 o símptomatologia 

probable. Segons fonts de familiars 

dels residents, la residència hauria 

informat, que el 20 de març es co-

neixien els dos primers casos con-

firmats de Covid-19 entre els re-

sidents, tres dies després d'haver 

sectoritzat la residència per evitar 

contagis de persones amb pos-

sibles símptomes. A aquests se li 

sumarien 3 casos més de residents 

i 2 casos registrats entre el perso-

nal de la llar d'avis, el 23 de març. 

Segons aquestes mateixes fonts, el 

27 de març la residència ampliava 

el servei amb dues doctores més, 

arribant als 4 professionals. En un 

comunicat emès un dia abans, el 26 

de març, FIATC informava: "Tots 

els nostres centres d’atenció a 

persones grans segueixen els 

protocols, recomanacions i nor-

matives establerts" i afirmava 

que les famílies tenien a la seva dis-

posició "informació clara i trans-

parent sobre la situació".  

Les treballadores de la neteja 
reivindiquen la seva gratificació

MOLLET. Una trentena de treballadores de 

la neteja de l'Hospital de Mollet i de la resi-

dència Pedra Serrada que gestiona la Fun-

dació Sanitària Mollet, es van concentrar 

davant les portes d'urgències de l'Hospital 

de Mollet el passat 25 de juny a la tarda per 

reclamar al govern de la Generalitat la gra-

tificació anunciada per al personal sanitari 

i sociosanitari: "Ens han deixat excloses 

de la gratificació", lamentava la presidenta 

del comitè d'empresa de les treballadores 

de la neteja de l'Hospital de Mollet, Mari 

Carmen García. Les treballadores demanen 

la mateixa visibilitat que la resta de perso-

nal sanitari i no descarten seguir reclamant 

la gratificació si no els arriba. Durant la con-

centració van comptar amb el suport de la 

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública 

al Baix Vallès. 

Concentració dels tècnics d'emergències
Per altra banda, uns 400 treballadors de 

transport sanitari es van concentrar diven-

dres davant la seu d'ERC a Barcelona per 

demanar el mateix conveni que el Sistema 

d'Emergències Mèdiques. Entre ells hi havia 

representants del Vallès Oriental. Les mobi-

litzacions seguiran aquest juliol.   A.m.

SANITAT ELS TÈCNICS D'EMERGÈNCIES ANUNCIEN NOVES MOBILITZACIONS

DAVANT D'URGÈNCIES El personal de la neteja juntament amb membres de la plataforma 

plataforma sanitat bv
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La piscina Miguel Luque no 

tornarà a obrir fins a l'octubre
PARETS.  L'Ajuntament preveu re-

obrir la piscina Miguel Luque a 

partir del pròxim mes d'octubre. 

L'equipament no reobrirà les por-

tes fins que no s'hagin acabat les 

obres de reforma del vas principal. 

L'actuació ja ha sortit a licitació, 

amb l'objectiu que es puguin inici-

ar a mitjans de juliol. En aquestes 

obres, "no només s'actuarà al 

vas principal, sinó que també 

s'actuarà a la planta soterrani, 

on hi havia certs problemes es-

tructurals", segons va informar 

el batlle, Jordi Seguer, durant el 

passat ple ordinari. El pressupost 

de la licitació és de 238.815 euros 

(IVA inclòs) i Seguer va destacar 

que "en menys d'un any hi des-

tinarem més de 350.000 euros". 

De fet, durant els mesos de pandè-

mia s'ha aprofitat per fer el canvi 

de la consergeria, amb el nou sis-

tema d'accés, per millorar les dut-

xes amb un nou sistema d'aigua 

calenta i per substituir dos nous 

acumuladors i canviar les banque-

tes, entre d'altres.

L'alcalde va cloure dient: "Cre-

iem que hem de posar al dia la 

piscina i hi farem tots els esfor-

ços necessaris".

Accés gratuït a la Corefo
D'altra banda, l’Ajuntament de Pa-

rets i l’entitat Corefo han renovat 

l’acord perquè els abonats de la 

piscina municipal Miguel Luque 

puguin accedir gratuïtament a les 

instal·lacions de la piscina desco-

berta de la Corefo durant l’estiu, 

entre el 13 de juliol i el 13 de se-

tembre. Per poder accedir-hi serà 

imprescindible recollir prèvia-

ment el carnet a la piscina Miguel 

Luque.

Pel que fa a les compensacions 

de les quotes dels socis de la pis-

cina, en la quota corresponent al 

quart i últim trimestre es compen-

sarà l'import equivalent a 55 dies, 

que correspon als 36 dies en què 

l'equipament va romandre tancat 

a causa de l'avaria en el sistema 

d'escalfament de l'aigua i al tan-

cament obligat pel Decret d'estat 

d'alarma per la Covid-19.    s.c.

EQUIPAMENTS  ELS SOCIS PODRAN ACCEDIR GRATUÏTAMENT A LA PISCINA EXTERIOR DE LA COREFO
CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

Es pot 
desheretar 
a un fill?
Com a regla general, els fills tenen 
dret a la legítima (1/4 de l’herència 
a Catalunya) dels seus pares.

No obstant això, es pot privar 
d’aquest dret si existeix una causa 
legalment reconeguda. Així, a Ca-
talunya es contempla com a cau-
sa de desheretament l’absència 
manifesta i continuada de relació 
si és imputable a l’hereu. En tot 
cas, s’ha de tractar d’una falta de 
relació manifesta, continuada en el 
temps, i que s’interpreta restricti-
vament. 
Altres possibles causes de deshe-
retament són:
1. Que la persona a desheretar 
hagi estat condemnada en sentèn-
cia ferma per determinats delictes 
greus contra la persona que fa tes-
tament, la seva esposa o parella.
2. Que la persona a desheretar 
hagi negat els aliments al testador, 
a la seva esposa, la seva parella, 
els seus pares o els seus fills.
3. Que la persona a desheretar 
hagi maltractat greument al testa-
dor o bé a la seva esposa, parella, 
pares o fills.
4. Que la persona a desheretar 
hagi estat privada de pàtria potes-
tat sobre el seu fill.  

La causa ha d’expressar-se en el 
testament i, en cas d’impugnació, 
hauran de ser els tribunals els que 
apreciïn si va tenir lloc o no.

VIA PÚBLICA

La Diputació 
destina 12.800 
euros a la millora 
de camins de Parets
PARETS. La Diputació de Barcelona 

ha aprovat el Programa sectorial 

de millora de camins municipals 

amb una dotació de 10 milions 

d’euros per als exercicis 2020 i 

2021. Els destinataris d’aquest 

programa, que forma part de la 

primera fase del Pla de Xoc per a la 

reactivació econòmica i social de 

la província, són en total 264 ajun-

taments de menys de 20.000 ha-

bitants. L'aportació per als muni-

cipis baixvallesans és de 120.000 

euros, dels quals 12.802 euros ani-

ran a Parets.

Davant l’aprovació del progra-

ma, el diputat d’Infraestructures 

i Espais Naturals, Pere Pons, ha 

remarcat que "la Diputació l’ha 

impulsat des del convenciment 

de la necessitat de mantenir en 

òptimes condicions els camins 

municipals com a vies essen-

cials per la mobilitat dels mu-

nicipis", i ha afegit que "aquesta 

necessitat s’ha vist accentuada, 

enguany, pels grans desperfec-

tes que han ocasionat els diver-

sos episodis de tempestes que 

ha patit el nostre país, amb men-

ció especial al temporal Glòria".

Els criteris de distribució dels 

fons d’aquest programa s’han fet a 

partir del  càlcul de quilòmetres de 

camins de cada municipi així com 

per l’impacte social i econòmic dels 

vials. D’acord amb el programa, es 

finançaran les despeses derivades 

d’obres de millora dels camins pú-

blics d’ús públic i els honoraris de 

redacció de projectes i les direcci-

ons d'obra. Els ajuntaments poden 

destinar l’ajut a la millora d’un 

o més camins del municipi, però 

aquests han d’estar íntegrament 

en àmbit no urbà i han de ser aptes 

per al trànsit rodat motoritzat. 

SUCCESSOS  DIMECRES ES VAN PRODUIR ELS DOS ACCIDENTS, QUE VAN DEIXAR UNA PERSONA FERIDA

S'incendia una 
motocicleta i una 
altra col·lisiona 
contra un camió

PARETS. Dimecres al migdia es va 

produir un foc al carrer Casanoves, 

a conseqüència de l'incendi d'una 

motocicleta que va cremar mentre 

el conductor entrava a l'aparca-

ment de l'edifici, i que va provocar 

un fum dens, visible des del carrer. 

Fins al lloc dels fets s'hi va traslla-

dar una patrulla de la Policia Local 

i una dotació de Bombers. La mo-

tocicleta va quedar totalment cal-

cinada i el conductor va sortir-ne 

il·lès.

Minuts després, un ciclomotor 

va col·lisionar contra un camió al 

carrer Sant Antoni, a l'alçada del 

aj. parets

CARRER CASANOVES  Es va incendiar una moto a l'entrada d'un pàrquing

cementiri municipal, que va dei-

xar el pilot de la moto amb ferides 

i que va haver de ser traslladat en 

ambulància a l'hospital, tot i que 

amb un pronòstic lleu. Fins al lloc 

de l'accident hi van anar dues pa-

trulles de la Policia Local, a més de 

l'ambulància. 
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Ara Mollet ERC i Jovent 

Republicà de Mollet reclamen 

polítiques públiques LGTBIQ+

MOLLET. Ara Mollet ERC i Jovent 

Republicà Mollet van commemo-

rar aquest diumenge el 28J, Dia In-

ternacional de l'Orgull LGTBIQ+, 

a la ciutat. Les dues formacions 

molletanes es van concentrar a la 

plaça Prat de la Riba diumenge on 

van llegir un manifest conjunt.

Durant la lectura del manifest 

van proclamar el seu "rebuig" a 

la sentència del Tribunal Suprem 

espanyol del passat 1 de juny en 

què prohibia qualsevol mena de 

bandera, pancarta o missatge ins-

titucional que no fos l'oficial.

Segons les dues formacions: 

"Les institucions polítiques es-

collides democràticament pels 

ciutadans i ciutadanes no poden 

ser mai un espai neutral, i a més 

a més, quan estem davant de 

símbols com la bandera de l'arc 

de Sant Martí que representa 

indubtablement la llibertat, la 

diversitat i la justícia social". 

Per aquest motiu van reclamar 

a l’Ajuntament de Mollet i al seu 

alcalde: "coratge i valentia per 

a desobeir qualsevol resolució 

antidemocràtica per part de la 

justícia espanyola". A més a més 

de demanar al consistori, políti-

ques públiques concretes en ma-

tèria LGTBIQ+. 

IGUALTAT AMBDUES FORMACIONS VAN CELEBRAR UN ACTE CONJUNT DIUMENGE A MOLLET

REIVINDICACIONS Moment de la lectura del manifesta a Prat de la Riba

ara mollet 

JUSTÍCIA  EL DEPARTAMENT TÉ DOS MESOS PER CONFIRMAR-HO

Tercer grau per a Jordi 
Turull i la resta de presos 
independentistes

Les juntes de tractament dels cen-

tres penitenciaris de Lledoners, 

Puig de les Basses i Wad Ras han 

proposat classificar en tercer grau 

els presos independentistes con-

demnats pel Tribunal Suprem, en-

tre els quals hi ha el paretà Jordi 

Turull.

La proposta de canvi de règim per 

a tots ells s'ha votat per unanimitat 

i a partir d'ara la Secretaria de Me-

sures Penals del Departament de 

Justícia té un període màxim de dos 

mesos per confirmar o no aquesta 

proposta. Si s'accepta, Jordi Turull, 

Oriol Junqueras, Raül Romeva, Car-

me Forcadell, Josep Rull, Joaquim 

Forn, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i 

Jordi Sànchez passaran a un règim 

de semillibertat i previsiblement 

només hauran d'anar a dormir a 

la presó entre setmana. El Depar-

tament ha defensat que les juntes 

prenen "decisions tècniques". 

arxiu

EL PARETÀ  Només hauria d'anar a dormir a la presó entre setmana
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OPINIÓ

El POUM ha de ser moderat en el 
seu creixement, deixant espais

lliures sense qualificació i 
impulsant habitatge públic i HPO
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L'urbanisme a una ciutat va molt més enllà de dissenyar on es col·locaran 

carrers, parcs i edificis. L'urbanisme determina en gran part com serà la vida dels 

habitants d'aquell territori i les decisions que es prenen sobre paper tindran unes 

conseqüències més que tangibles en un futur. D'aquí la importància del procés 

que ara viu Mollet amb la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 

(POUM) que dilluns feia un primer pas amb l'aprovació de l'Avanç, un document 

que marca els criteris i principis del que serà l'ordenament urbanístic, i que, 

malauradament ha passat desapercebut per a la gran majoria dels ciutadans.

L'Avanç aprovat dibuixa un escenari de creixement de població fins arribar a 

superar els 60.000 habitants, amb més de 4.000 habitatges nous, gran part dels 

quals concentrats a la trama urbana actual, un fet que incrementarà la densitat 

de població a una ciutat que esgota les seves possibilitats d'espais lliures amb la 

planificació d'edificar el Calderí. Es tracta d'un dibuix, una proposta presentada 

pel govern PSC-Podem que, ara, s'haurà de treballar per elaborar un document, 

el d'aprovació inicial del POUM, que sí que serà normatiu. El futur urbanístic de la 

ciutat hauria de ser representatiu i per aquest motiu cal emplaçar totes les forces 

polítiques a arromangar-se per arribar al màxim consens i decidir quina és la 

millor opció per al Mollet del futur.

QUIN SERÀ EL MOLLET DEL FUTUR?

Editorial

Mollet continua vigent el POUM 

de 1982 per la nefasta gestió dels 

diferents equips de govern diri-

gits pel PSC en les darreres tres 

dècades. Tots els intents d'aprovar noves 

actualitzacions han estat tombades per di-

verses instàncies judicials o administratives 

superiors, com és el cas de la Comissió d'Ur-

banisme de Barcelona.

Durant molts anys i a través de grans mo-

bilitzacions, la ciutadania de Mollet i d’altres 

municipis veïns vàrem aconseguir protegir 

mínimament l'espai natural de Gallecs, au-

tèntic pulmó del Baix Vallès, el qual cal seguir 

defensant a través de l’ampliació de la Xarxa 

2.000, establint un corredor biològic que vagi 

des de Mollet fins a Gallifa, així com exigint la 

inclusió de la zona dels Pinetons al PEIN.

En l'àmbit urbà, el creixement socioeco-

nòmic de la nostra ciutat ha estat pràctica-

ment paralitzat per la greu crisi financera 

i la bombolla immobiliària que va portar a 

moltes famílies a desnonaments abusius. 

Aquesta crisi va donar origen al moviment 

de les plataformes d'afectats per les hipote-

ques, que han estat i continuen sent un dic de 

contenció contra els desnonaments.

Ara ha arribat el moment de planificar el 

futur de la nostra ciutat amb el nou POUM 

que està tramitant l'Ajuntament de Mollet, i 

que aprovava l'Avanç el passat dilluns. Aquí, 

com sempre, l’equip de govern el presenta 

a última hora amb presses després d'anys 

de desídia. Ara, aprofitant la pandèmia, pre-

tén aprovar-lo amb poca participació, poca 

transparència i amb uns plantejaments 

urbanístics depredadors que tenen per ob-

jectiu acabar amb l'únic espai lliure que ens 

queda: els terrenys del Calderí.

Essent doncs aquest l’últim espai de crei-

xement que li queda a Mollet, és del tot ne-

cessari pensar molt bé què farem amb ell i 

quina ciutat volem deixar a les futures ge-

neracions. Segons estudis del mateix Ajun-

tament, es tracta d’una zona potencialment 

perillosa per la seva proximitat a l’empresa 

KAO, inundable per la proximitat al riu Besòs 

i de connectivitat ecològica entorn d'aquest 

riu i la riera de Caldes.

D'altra banda, al projecte de POUM es 

planteja la construcció de 1.329 habitatges 

només al Calderí. Si posem que hi habiten en 

cadascun una mitjana de 3,5 persones, això 

suposaria un augment de gairebé 5.000 ha-

bitants, sense que s’hagi previst disposar de 

Per un POUM sostenible
nous serveis mèdics o educatius per a cobrir 

les necessitats d’aquesta nova població. I si 

ja comptem tot el creixement interior, Mollet 

podria tenir en poc temps entorn de 4.300 

habitatges nous, que vindrien a ser uns 

10.000 habitants més.

No crec que sigui sostenible ni adequat 

que Mollet passi dels 51.000 habitants ac-

tuals a més de 60.000, massificant encara 

més una ciutat amb una superfície limitada 

i sense deixar cap buit disponible per a les 

noves generacions. El creixement sostenible 

ha d'anar acompanyat per la planificació per 

a cobrir les necessitats de la nostra població 

i no pot tenir com a única finalitat una nova 

especulació immobiliària. Així mateix, l’ac-

tual crisi de la Covid-19 ens ha mostrat com 

perilloses poden arribar a ser les zones de 

tanta concentració poblacional.

Per tant, el nou POUM ha de ser moderat 

en el seu creixement, deixant espais lliures 

sense qualificació urbanística, impulsant 

habitatges de promoció pública i protec-

ció oficial. Un altre dels temes importants 

a contemplar és la necessitat d'elaborar 

Plans Integrals de millora en tots els barris 

i Plans de zones d'urgent reindustrialització 

en els nostres polígons, cada cop més buits 

i abandonats. També caldria potenciar eixos 

comercials de proximitat, limitant l’actual 

hegemonia de les grans superfícies.

A escala de serveis, la ciutat necessita resi-

dències públiques, centres socioculturals 

en alguns barris i pisos dotacionals per a 

les persones grans entre altres. Mollet ha de 

liderar al costat d'altres municipis del Baix 

Vallès un Pla Estratègic per a mancomunar 

serveis i cooperar en les necessitats de les 

nostres poblacions. Respecte a la mobilitat, 

cal planificar millor per aconseguir una mo-

bilitat sostenible, donant prioritat al vianant 

i potenciant el transport públic, apostant per 

la conversió en zona de vianants de carrers i 

la implementació d’una xarxa de carrils bici 

funcionals i segurs.

Mollet és una gran ciutat de classe treba-

lladora, amb bones perspectives de futur si 

cooperem i cuidem a les persones i al nostre 

medi ambient, impulsant una economia de 

valor afegit que generi llocs de treball dig-

nes. Cal teixir un sector públic potent liderat 

per l'Administració Local i els agents socials 

amb participació democràtica.

A

ANTONIO

LÓPEZ
Comunistes Mollet

D’un arbre caigut, totes les fulles

lo vent de l’hivern se n’ha emportat;

se n’ha emportat lo vent les més belles

i poques, seques, a l’arbre sol, vell, finit,

cercant les fulles verdes que ha perdut.

Lo mestral l’ha deixat així esbatit,

ni combatir-lo pot, ara és caigut.

Així caus tu, pobre home, i qui t’ajudarà?

Mira… lo mestral furiós ja és corrint,

l’amic no se recorda, ningú més se’n cura

de tu… i que te veu morint:

“l’escur”, te diu, i de la vida tua

altre no resta que les obres bones;

no les porta el vent, no. Ell s’emporta

les fulles seques; Déu pren les verdes..

Pinutxa Ginesu

l Niu d’art poètic desitja fomentar 

la poesia dels escriptors i escrip-

tores paretanes i aquest projecte 

va plaure la direcció de SomPa-

rets. Dissortadament no s’ha rebut cap po-

esia, ni de poetes, ni de poeteses. La crida 

E

L'ARBRE CAIGUT

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

feta per la revista continua oberta i l’espe-

rança no s’ha de perdre mai.  El Niu d’art 

desitja amb aquesta pàgina demostrar la 

qualitat poètica de la gent de Parets per-

què es mereix un espai propi i singular. 

El poema d’avui és d’una poetesa de l’Al-

guer (Sardenya) que l’any 1959 fou gurdo-

nada en els Jocs Florals de la llengua ca-

talana, celebrats a París durant l’exili. Era 

mestra d’escola i morí l’any 1961. La seva 

poesia és una diàleg entre l’ésser humà i 

la natura, com ho palesa el poema que es 

comenta. La mirada, al seu entorn, va des-

cobrir la font de la seva inspiració pels ca-

mins de la lírica i la contemplació. Poesies 

senzilles peró plenes de vida. 

En el poema presentat la relació natu-

ra-ésser humà és prou palesa comparant 

l’arbre amb la persona i les fulles seques 

i verdes amb les obres humanes. Les fulles 

seques se les emporta el vent i es podrei-

xen, les verdes se les emporta Déu fent-se-

les seves. Serà possible agermanar poèti-

cament Parets amb l'Alguer?

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
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Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura 
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia
 

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
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PROMOCIÓ ECONÒMICA  HA ESTAT IMPULSAT PER LA TAULA VALLÈS ORIENTAL AVANÇA AMB EL SUPORT DE GREMIS PROFESSIONALS I GRUPS POLÍTICS

Impulsar circuits curts de comer-

cialització, reduir els terminis de 

pagament de factures a proveï-

dors, acompanyar les empreses i 

els treballadors en els processos 

de digitalització, crear un servei 

d’assistència tècnica als munici-

pis i definir una línia d’ajut per a 

les empreses de la comarca que 

no han pogut accedir als crèdits 

Es presenta el Pla de reactivació 

econòmica del Vallès Oriental

L'Oficina de Treball de Mollet es
trasllada al polígon de la Farinera
MOLLET. El Servei Català d'Ocupació (SOC) trasllada l'Oficina de Treball, que fins ara es trobava a l'avinguda 
Burgos, a un local del polígon de la 

Farinera, propietat de l'empresa 

municipal Mollet Impulsa. El tras-

llat arriba gairebé tres anys des-

prés de l'anunci i ve motivat per la 

"reestructuració i les actuacions 

que s'estan implementant a les 

Oficines de Treball per tal de 
millorar el servei a la ciutadania 
i a les empreses", expliquen des del SOC. En concret, la nova ofici-
na es troba al carrer de les Vinyes 

Altes, 4, a la zona de La Farinera, 

molt a prop de la rotonda del Parc 

de Bombers. Es preveu que dilluns 

vinent obri amb cita prèvia.

El 2017, l’empresa municipal 

Mollet Impulsa, que gestiona el 

EQUIPAMENTS  TRES ANYS DESPRÉS DE L'ANUNCI, FINALMENT EL SOC DEIXA ELS LOCALS DE L'AVINGUDA BURGOS

patrimoni i sòl públic de Mollet, 

guanyava la licitació que, a tra-

vés del Servei Català d’Ocupació 

(SOC), va fer el Departament de 

ECONOMIA
EMFO troba feina a 248 molletansCooperativisme per fer front a la Covid-19
L’Empresa Municipal per a la Formació 

Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) ha inserit 

al mercat laboral a 248 persones el primer 

semestre del 2020. El 46,4% del total 

d'insercions s'han fet durant l'estat d'alarma.

El pròxim dijous 9 de juliol (d'11 h a 13 h) tindrà lloc la 

formació en línia Cooperativisme per fer front a la Covid-19. Es 

tracta d’una sessió impulsada des de l’Ajuntament de Mollet del 

Vallès, a través del MolletHub, i en col·laboració amb l’Ateneu 

Cooperatiu del Vallès Oriental. 

Treball de la Generalitat, per con-

tractar el lloguer d’un local a Mo-

llet del Vallès per instal·lar-hi la nova Oficina de Treball.
Més de 1.000 metres quadrats
El local per a usos comercials i de 

serveis de titularitat municipal es troba a la primera planta de l'edifici 
on hi ha el supermercat i té una su-perfície de 1.231 metres quadrats. 
Segons l'adjudicació El Departa-ment de Treball pagarà de lloguer 
5,95 euros/metre quadrat (sense 

IVA) amb un màxim de 6.619 euros 

al mes (sense IVA).L’oficina de Mollet també realit-
za les gestions dels municipis de 

La Llagosta, Lliçà de Vall, Martore-

lles, Parets del Vallès, Sant Fost de 

Campsentelles i Santa Maria.  

a.mir

SOC  Les noves oficines al carrer Vinyes Altes obriran dilluns amb cita prèvia

de l’ICO són algunes de les inicia-

tives que impulsarà el Consell Co-marcal, a través de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA), per esti-
mular l’economia a curt termini. 

Les mesures formen part del Pla 

de reactivació econòmica del Va-

llès Oriental, que consta de 12 

línies bàsiques i 76 actuacions 

concretes per fer front a l’impacte 

econòmic resultant de l’emergèn-

cia sanitària i que ha estat elabo-

rat pel grup de reactivació econò-mica de la TVOA.
Per finançar les accions del pla, 

que no té un pressupost definit, el 

Consell Comarcal comptarà amb 

les aportacions de la Generalitat i 
de la Diputació a través dels seus 

plans de xoc, així com amb recur-

sos propis i altres subvencions 

per a activitats que ja es duen a 

terme.

“Ara és moment d’estar més a 
prop que mai de la ciutadania, 
els comerços, les empreses, 

els emprenedors i els treba-

lladors”, deia Francesc Colomé, 

president del Consell Comarcal.  

SUPRAMUNICIPAL 

El Govern aprova 

la pròrroga dels 

ERTO i la prestació 

d'autònoms 
El consell de ministres va aprovar 

divendres la pròrroga fins al 30 de 

setembre dels expedients de regu-lació temporal d'ocupació (ERTO) 
i de la prestació per cessament 

d'activitat d'autònoms. Les dues 

mesures vencien el 30 de juny, i 

s'allargaran tres mesos més des-

prés de l’acord assolit entre el go-

vern espanyol i els agents socials.Pel que fa als ERTO, l’acord in-

clou diferents exoneracions per a 

les empreses segons la seva mida 

i el grau de reactivació de l'activi-

tat. Les empreses que s'hi acullin 

no podran fer hores extres ni con-

tractar o subcontractar plantilla 

per fer la mateixa feina que els 

treballadors afectats. Pel que fa a 

la prestació per cessament d'ac-

tivitat d’autònoms, se substitueix 

per una nova ajuda. .  
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SANT FOST/SANTA MARIA/MARTO-

RELLES. Els ajuntaments de Sant 

Fost, Martorelles i Santa Maria de 

Martorelles s'uneixen per sumar 

esforços en matèria d'ocupació. 

Aquest divendres al migdia han 

presentat el nou servei de promo-

ció econòmica mancomunat, La 

Serradora.

Aquest servei conjunt que vol 

potenciar les polítiques actives 

d’ocupació i la intermediació amb 

les empreses, s'adreçarà als veïns 

i veïnes de les tres localitats: "Des 

dels nostres municipis ens vo-

lem anticipar i volem posar tots 

els mitjans que tinguem per po-

der acompanyar als nostres ciu-

tadans en la recerca de feina", 

explicava l'alcalde de Sant Fost, 

Carles Miquel.

"Martorelles ja tenia un servei 

d'ocupació, ara, amb la mateixa 

aportació però tenint un radi 

d'acció molt més ampli, dona-

rem servei a uns 15.000 ciuta-

dans", afegia l'alcalde de Martore-

lles, Marc Candela, qui assegurava 

OCUPACIÓ EL SERVEI MANCOMUNAT S'UBICARÀ A LA SERRADORA DE SANT FOST I ESTÀ PREVIST QUE S'ACTIVI LA PRIMERA QUINZENA DEL MES DE JULIOL

ELS TRES ALCALDES Durant la presentació del servei mancomunat, divendres

a.m.

Sant Fost, Santa Maria i Martorelles 

activen un servei d'ocupació conjunt
d'aturada social, hem fet un re-

punt de persones que busquen 

feina en el nostre municipi a les 

quals hem de donar resposta". 

Segons Pintor: "aquesta eina ens 

ajudarà a tots els municipis a 

poder facilitar futurs".

El servei estarà ubicat a l'edifici 

de l'Agrupació d'Industrials del 

Baix Vallès (Sant Fost), on es vol 

atendre de forma personalitzada 

les necessitats d'ocupació i forma-

ció dels aturats. Una col·laboració 

que es vol acabar de concretar 

amb la signatura d'un conveni: 

"Treballar conjuntament amb 

la patronal del Baix Vallès ens 

que aquesta aposta conjunta els 

permetrà "accedir a millors aju-

des i oferir millors serveis i for-

macions a la nostra ciutadania".

Per l'alcalde de Santa Maria 

de Martorelles, Luisma Pintor: 

"Formar part d'aquesta inicia-

tiva és afegir-nos al carro de les 

oportunitats. En aquests mesos 

permetrà accedir a millors ofer-

tes d'ocupació i ajudar a formar 

als ciutadans per poder accedir 

en qualitat de llocs de treball", 

avançava l'alcalde de Martorelles.

Mentre que les polítiques for-

matives no reglades, es prestaran 

des de les Escoles Montserrat de 

Martorelles, on es troba el servei 

d'ocupació actualment.

Els ajuntaments havien comen-

çat a plantejar aquest servei man-

comunat a l'inici de mandat, però 

la situació de crisi va fer accelerar 

la posada en marxa de la proposta, 

la qual preveuen que pugui estar 

en funcionament el 15 de juliol. 

En un inici el servei es volia fer 

conjuntament amb els municipis 

que formen part de la Mancomu-

nitat del Galzeran. Tot i que de 

moment no ha estat possible, no 

descarten que algun d'aquests 

municipis s'acabi unint.  a.mir

TEIXIT PRODUCTIU  HO DIU UN INFORME PRESENTAT PER PIMEC

El Vallès Oriental es 
manté com la comarca 
catalana més productiva 
El Vallès Oriental és la comarca 

més productiva de Catalunya, per 

davant d’altres fortament indus-

trialitzades, com el Baix Llobregat 

i el Vallès Occidental. Aquesta és 

una de les conclusions de l’infor-

me presentat per Pimec aquesta 

setmana sobre els estats compta-

bles de les pimes del Vallès Orien-

tal en el període 2015-2018, uns 

anys marcats per la recuperació 

econòmica.

A finals de 2018, la comarca 

comptava amb 4.665 empreses 

societàries de menys de 250 tre-

balladors, unes 600 més que dos 

anys enrere. D’aquestes, el 24,5% 

eren del sector industrial –la mei-

tat de l'àmbit metal·lúrgic–, “una 

dada molt important tenint en 

compte que la mitjana catalana 

és del 15%”, diu Modest Guinjoan, 

director de l’Observatori de Pimec.

El Vallès Oriental també destaca 

per tenir 11,5 empreses per cada 

1.000 habitants –la mitjana cata-

lana és de 10,9–, així com per la 

seva dimensió mitjana, que era de 

10,4 treballadors per cada societat 

davant els 9,9 de la mitjana catala-

na. A més, el nivell mitjà d’ingres-

sos va ser de 2,14 milions d’euros 

(pels 1,67 de la mitjana catalana), 

amb facturacions molt significati-

ves en el sector industrial, supe-

riors als 4 milions.

D’altra banda, la productivitat 

de les pimes ha estat la més alta 

del país de manera sostinguda els 

últims anys, amb 54.000 euros 

per empleat, per davant del Baix 

Llobregat i el Vallès Occidental 

(51.500) i Catalunya (48.000). 

També la despesa per treballador 

(38.000 euros) és més elevada que 

la mitjana catalana (35.000). 

Pel que fa a la rendibilitat de les 

pimes, tant econòmica com finan-

cera, del 2013 al 2016 va créixer 

fins a valors de l’11%, mentre que 

els darrers anys s’ha estabilitzat 

entorn del 10%. 
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Arantxa Rus, a MolletSergi Mingote conversa amb Quim Torra
La tennista internacional, Arantxa Rus, dels 

Països Baixos, s'ha entrenat aquests dies a 

les instal·lacions del CT Mollet. La tennista va 

compartir pista amb la russa Daria Kasatkina, 

que entrena el molletà Carles Martínez. 

j.v.

ALBERT CABALLERO VA ASSOLIR UN MERITORI SISÈ LLOC

Tres atletes molletans a 
la primera cursa popular 
'postcovid' de l'Estat

El president de la Generalitat Quim Torra va expressar divendres passat  

el suport del Govern a la candidatura Pirineus-Barcelona 2030 en la 

connexió que va fer amb l’alpinista, Sergi Mingote. El paretà ja suma 

onze etapes del seu nou repte, d'arribar en bicicleta fins a Grècia i pujar 

14 cims. Ja ha coronat la Pica d'Estats, la Comapedrosa i l'Aneto. 

A BARCELONA Martín, Valcarcel i Caballero, de l'Atlètic Mollet

MOLLET. Tres atletes del Club Atlè-

tic Mollet van tornar-se a posar un 

dorsal al pit després de tres mesos 

per la Covid-19. Albert Caballero, 

José Luis Martín Peláez i Javier 

Valcarcel van participar en la Mi-

lla de Sant Pau, que va tenir lloc 

dissabte dins de l'Hospital de Sant 

Pau, de Barcelona, i que suposa la 

primera cursa popular postcovid 

de l'Estat.

El triplet d'atletes molletans 

van competir en una cursa limita-

da a tan sols un centenar de parti-

cipants, entre aquests els olímpics 

Reyes Estévez, Carles Castillejo i 

José Luis Blanco. La cursa comp-

tava amb mesures excepcionals, 

com ara la mesura de tempera-

tura, la sortida esglaonada de dos 

en dos i mantenir la distància en 

cursa. A més, el guanyador s'eri-

gia pel registre de les dues millors 

voltes d'un total de sis. "Ha estat 
una cursa molt bonica i emoti-
va. Feia més de tres mesos que 
no podíem competir. Les dues 
primers voltes, d'un total de 
sis, me les he pres com un es-
calfament", admet Albert Caba-

llero, que va ser el millor atleta 

molletà classificat amb un meri-

tori 6è lloc. 

Caballero, que també és entre-

nador de l'Atlètic Mollet, va acon-

seguir un registre de 5 minuts i 57 

segons, sent un segon més ràpid 

que un dels seus pupils, José Luis 

Martín Peláez, que va ser 7è de la 

classificació general. Pel que fa a 

Javier Valcarcel, va ser 11è amb 6 

minuts i 11 segons. El campió va 

ser el desconegut  Josep Díaz, dels 

Runners Espanyol, que va impo-

sar-se per tan sols un segon a un 

dels favortis, Reyes Estévez. 

La inscripció de la cursa, amb 

un preu de 10 euros, va recaptar 

1.000 euros en favor de l'Hospital 

de Sant Pau.  jl.rodríguez B.

MOLLET. L'olímpic Orlando Ortega 

porta ja dues setmanes entrenant 

a la pista d'atletisme de Mollet po-

sant en marxa la seva preparació 

per als Jocs Olímpics de Tòquio 

2021. L'internacional espanyol es-

tablert a València, d'origen cubà, 

va penjar-se una plata als Jocs de 

Río 2016 en els 110 metres tanca 

i vol tornar a presentar-se en la 

final olímpica per intentar pen-

jar-se un or.

Ortega compagina les tasques 

al gimnàs amb exercicis de velo-

citat, resistència i cursa en gespa 

a Mollet. "Hem d'entrar en for-
ma molt a poc a poc, sense res 
d'estrès", admet l'atleta interna-

cional, que remarca les bones con-

dicions que s'ha trobat a Mollet: 

"Necessitava aquest canvi d'ai-
res després del confinament, 
tinc família a Santa Perpètua. 
Després de dos mesos confinat 
necessitava moure'm i l'oportu-
nitat d'entrenar a Mollet és un 
plaer, les pistes estan molt bé". 

L'atleta porta ja sis setmanes 

d'entrenament amb el princi-

pal objectiu de Tòquio 2021. Per 

aquest motiu encara no s'ha posat 

cap calendari de tornada a com-

petir. "No ens volem jugar els 
Jocs Olímpics per tres mesos. 
El més important és arribar a 
Tòquio en els millors moments 
i esgotar-me ara físicament 

jl.r.b.

ATLETISME L'ATLETA OLÍMPIC, REFERENT MUNDIAL, FA UNA ESTADA A LA PISTA MOLLETANA

per intentar competir no és el 
més recomanable. Tot i que és 
cert que si al setembre estic bé, 
podria fer alguna cosa, però la 
idea és tornar cap al gener del 
2021", valora Ortega. 

L'atleta internacional s'entrena 

amb la mirada posada en els 110 

metres tanca dels Jocs Olímpics 

de Tòquio 2021 després d'haver 

estat plata a Río 2016 i 6è clas-

sificat a Londres 2012. A més, va 

ser bronze al Mundial de Doha 

del 2019 i bronze a l'Europeu de 

Berlín del 2018. "Seria un somni 
ser-hi en la meva tercera final 
dels Jocs Olímpics. Després en 

Orlando Ortega prepara 

Tòquio 2021 a Mollet

les finals pot passar qualsevol 
cosa i intentarem lluitar per 
una medalla d'or", admet l'atle-

ta, que és l'actual plusmarquista 

dels 110 metres tanca. 

Per la seva part, Rogelio Vega, 

director esportiu del Club Atlètic 

Mollet, valora positivament l'es-

tada d'Orlando Ortega a la pista 

molletana. "És molt important 
per al club que vingui un atleta 
del seu nivell, per a nosaltres és 
tota una sort", admet Vega, qui 

recorda que també entrenen al-

tres atletes paralímpics, com ara 

Jordi Madera i el martorellesenc 

Martín Parejo.   jl.rodríguez B.

EN PISTA L'olímpic Orlando Ortega a la pista molletana

FUTBOL LA JUGADORA SANTFOSTENCA S'HA FORMAT AL SANT FOST, LA PENYA BLANC I BLAVA DE LA ROCA I EL CF DAMM

Maria Pérez, nova jugadora 

del filial del FC Barcelona
SANT FOST. Maria Perez, de 18 

anys, s'ha convertit en nova ju-

gadora del filial del FC Barcelona, 

que milita a la Segona Divisió es-

panyola. La santfostenca, que juga 

al migcentre, portava dos anys al 

juvenil de la Damm. "És un som-
ni que tinc des de petita. Una 
alegria immensa poder jugar al 
Barça", explica Maria Pérez, que 

dimecres va celebrar el seu pri-

mer entrenament: "El primer en-
trenament va ser molt físic, res 
de pilota. Però va estar molt bé, 
és com si ja fos del Barça des de 
fa molt temps".   

La santfostenca arriba a la dis-

ciplina del Barça amb l'objec-

tiu d'arribar algun dia al primer 

equip. "Ens han dit que quan les 
internacionals van amb la se-
lecció, el primer equip fa pujar 

jugadores del filial. Anem poc a 
poc", admet Pérez. L'objectiu del 

segon equip femení és lluitar per 

les posicions capdavanteres de la 

lliga. 

Maria Pérez va començar la 

seva formació a les categories 

inferiors del Sant Fost i després 

de sis temporades va passar a la 

Penya Blanc i Blava de la Roca, 

sumant tres temporades. "M'han 
dit que el meu joc millorarà al 
Barça. M'agrada tenir el control 
de la pilota i que el joc sigui pro-
tagonista", espera la santfosten-

ca.   jl.rodríguez B. MARIA PÉREZ

M.P.
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cb parets

POLIESPORTIU  ELS CASALS CENTREN L'ACTIVITAT EN LA TÈCNICA INDIVIDUAL I EVITEN CELEBRAR PARTITS AMB CONTACTE

que aquest només pot estar 

amb aquests deu infants assig-

nats", aclareix el responsable del 
campus del Bàsquet Parets, Arnau 
Álvarez. 

El contacte entre infants en 
partits genera controvèrsia. Tot i 
que aquests, si es fan són de petit 

EN PISTA Infants que participen al campus del Bàsquet Parets

Els campus esportius s'adapten amb 
grups de deu infants per monitor
BAIX VALLÈS. La majoria dels cam-
pus baixvallesans, a excepció 
dels clubs montornesencs que 
enguany no se celebraran, van 
començar dilluns a funcionar a 
les instal·lacions municipals del 
territori, tot i que ja va haver-hi 
alguns que van encetar l'activitat 
el dilluns 22 de juny. Totes les ac-
tivitats s'han adaptat a les noves 
mesures higièniques per evitar 
la propagació de la Covid-19, per 
això en tots es mesura la tempe-
ratura dels infants, hi ha la desin-
fecció de mans i del material per 
utilitzar.  

A banda de tot això, un dels 
canvis més significatius és la 
distribució dels infants, que en-
guany estan dividits en grups de 
deu, com a màxim, amb un moni-
tor de referència. "Fem l'efecte 

bombolla al nostre campus, és 

a dir, separem els participants 

en grups de deu, i això dura du-

rant tot el matí. A més, hi ha un 

monitor per cada deu infants, 

format. Mentre el CB Parets no 
fa partits i se centra en la tècnica 
individual, el Mollet Hoquei Club, 
permet mini partits. "Fem sobre-

tot jocs esportius pels infants. 

Tot i que, també permetem fer 

mini partits, de molt pocs na-

nos. Altres anys fèiem tornejos 

MOLLET. Salvem el CF Mollet UE 
ha demanat la mediació de la Fe-
deració Catalana de Futbol per a 
consultar els comptes econòmics 
de les dues últimes temporades 
del club i perquè l'impulsor del 
grup, José Gómez Reina, torni a 
ser vicepresident del club. Segons 
informen fonts de la junta directi-
va, el CF Mollet UE ha rebutjat la 
mediació de l'ens federatiu. 

La plataforma ha demanat veu-
re els comptes, mitjançant la me-
diació de la federació, "davant la 

negativa de la junta de facilitar 

els comptes de l’entitat", infor-
ma en una nota. A més, el grup 
afegeix que a José Gómez Reina 
"el van cessar del seu càrrec de 

vicepresident primer de mane-

ra il·legal el mes de febrer", i de-
mana, "la seva restitució". De fet, 
des d'aleshores, el nou vicepresi-
dent és Oriol Olivé i Gómez Reina 
encara forma part de la junta di-
rectiva com a vocal, 

FUTBOL

Salvem el CF 
Mollet demana 
la mediació de la 
federació

amb classificacions, això ja no 

ho fem", explica el president del 
Mollet HC, Leo Conde, que remar-
ca la feina per satisfer totes les 
mesures de la Covid-19: "fins i 

tot fem llistes dels infants amb 

la seva temperatura diària i els 

menjars són totalment indivi-

dualitzats, contractats a una 

empresa". 

Campus AGR
El jugador professional d'handbol 
llagostenc Antonio García Roble-
do també ha decidit celebrar en-
guany el seu campus esportiu. Un 
total de 135 joves esportistes 
d’entre 7 i 16 anys s’han inscrit 
per participar en la seva desena 
edició. Aquest campus, que és 
l'únic que es posa en marxa d'en-
tre els esportistes professionals 
del Baix Vallès, es va a la Casa de 
colònies El Company de Vilanova 
de Sau. “Farem entrenaments 

reduïts amb menys contacte", 

diu el llagostenc.  jl.rodríguez b. 
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TENIS TAULA  L'ENTITAT PARETANA S'HAVIA QUEIXAT PER LES RELLISCADES DEL PAVIMENT

sident del Club Tenis Taula, Josep 

Lluís Ibáñez, que sembla satisfet 

del nou material del paviment: 

"hem vist una mostra i és simi-
lar al parquet, però no ho és. 
Sabem que aquest mateix pavi-
ment està en altres pavellons i 
és molt positiu per a la pràctica 
esportiva".

El Club Tenis Taula Parets, el 

primer equip del qual milita a 

la Tercera Divisió espanyola, va 

ser reubicat fa més d'un any a la 

sala poliesportiva del Pau Vila, 

que precisament havia estat in-

augurada l'octubre del 2017. Des 

d'aleshores, el club ha avisat de 

la perillositat del paviment i, fins 

i tot, ha rebut avisos de la Federa-

ció Catalana de Tenis Taula. "Ara 
confiem que amb el nou pavi-
ment quedi del tot solucionada 
la incidència. És d'agraïr l'es-
forç", diu Ibáñez.  jl.r.b.

Es canviarà el terra de la 
sala polivalent del Pau Vila
PARETS. El paviment de la sala po-

livalent del gimnàs de l'Escola Pau 

Vila es canviarà les pròximes set-

manes per evitar les relliscades, 

que patien els esportistes del Club 

Tenis Taula Parets. La modificació 

del paviment era una reivindica-

ció des de feia mesos de l'entitat 

paretana, que l'alcalde Jordi Se-

guer, va admetre durant la darre-

ra sessió plenària que satisfaria 

durant l'estiu. 

L'objectiu és que el nou pa-

viment estigui disponible per a 

l'escola i l'entitat paretana el nou 

curs 2020-2021. "Canviarem el 
terra en un nou paviment, que 
ja no serà un parquet flotant, 
per evitar problemes i que be-
neficiarà els estudiants i el Te-
nis Taula Parets, que havia re-
but seriosos advertiments de 
la Federació Catalana de Tenis 
Taula per aquest terra", va re-

marcar l'alcalde Jordi Seguer

El cost aproximat del projecte és 

de 13.500 euros i el nou paviment 

està compost per una capa de PVC 

plastificada, una malla de fibra de 

vidre intermèdia i una base d'es-

cuma de PVC de cèl·lules tanca-

des. Segons informa l'Ajuntament, 

el nou paviment compleix amb la 

normativa del Consell Superior 

d'Esports i el Pla d'instal·lacions i 

equipaments de Catalunya. 

El Club tenis Taula Parets ha 

rebut amb satisfacció el nou pa-

viment, que compleix amb les 

seves exigències. "Es va intentar 
solucionar posant uns líquids, 
però al final tot era empitjorar 
la situació. El principal proble-
ma eren les relliscades, que 
n'hi havia moltes, i això podia 
provocar lesions", admet el pre-

PARETS. El Complex Esportiu del 

Tenes ja compta amb l'obertu-

ra del parc de cal·listènia, que es 

va inaugurar diumenge i que és 

el més gran del territori baixva-

llesà. La cal·listènia és un sistema 

d'exercici físic en el qual l'interès 

està en els moviments de grups 

musculars utilitzant el propi cos. 

El nou parc està situat en el 

Complex Esportiu del Tenes, en-

tre les pistes d’atletisme i el bar, 

i ocupa 126 metres quadrats. La 

POLIESPORTIU LA INSTAL·LACIÓ TÉ 126 METRES QUADRATS

El nou parc de cal·listènia, 
obert al Complex del Tenes

silvia ferran / aj. parets

instal·lació, que ha estat dissenya-

da a partir de les recomanacions 

de part del jovent de Parets que 

practica aquest esport, ha suposat 

una inversió de 34.000 euros en-

tre l'adquisició dels materials, el 

seu condicionament i tota l'obra 

civil realitzada. 

La inauguració del parc de 

cal·listènia va comptar amb una 

exhibició d'street workout, de-

mostrant els tipus d'exercici que 

s'hi poden fer.   jl.r.b.

INAUGURACIÓ Esportistes fent ús de la nova instal·lació paretana

EN JOC Un dels moments d'aquesta temporada del Tenis Taula Parets

Instal·lacions

Durant la darrera sessió plenària,     

l'alcalde Josep Seguer va informar en el 

punt de precs i preguntes que l'Ajun-

tament està treballant en un nou pro-

jecte amb la substitució del paviment 

del pavelló quadrat. "En els pròxims 

mesos el govern canviarà el terra 

de la pista rectangular del Pavelló 

Municipal d'Esports, que tot i que ja 

té 20 anys, serà la primera vegada 

que li canviarem el terra", va explicar 

Jordi Seguer. Segons fonts municipals, 

el projecte del pavelló quadrat està per 

redactar, tot i que l'alcalde va asse-

gurar que estaria fet durant l'exercici 

del 2020 . 

CANVI DE PAVIMENT 
AL PAVELLÓ QUADRAT

El Memorial Pelegrí 

Pi es preveu fer 

el 4 d'octubre 

CICLISME L'ENTITAT PREVEU UN MÀXIM DE 400 PARTICIPANTS

MOLLET. El Club Ciclista Plana 

Lladó no faltarà a la seva cita 

anual amb el Memorial Pelegrí 

Pi i aquest 2020 se celebrarà el 4 

d'octubre. L'entitat ha comunicat 

la data de la 32a edició, que comp-

tarà amb un màxim de 400 parti-

cipants i estarà del tot adaptada a 

la nova situació per la Covid-19.  

El club obrirà les inscripcions la 

pròxima setmana. 

La cursa cicloturista tindrà com 

és habitual dos recorreguts amb 

el llarg fins a Granera, de 94 km, 

amb cronoescalada a la pujada; i 

el curt fins a Gallifa, de 80 km.  
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CULTURA
Manualitats amb el PachiEl bibliobús torna a Santa Maria de Martorelles
Aquest divendres a les 17 h es compartirà als per�ils de Facebook i d'Instagram de la Biblioteca de Montornès un nou vídeo 
creat pel tallerista Pachi explicant una manualitat per fer a casa en família.

La Xarxa de Biblioteques Municipals van reprendre dijous de la setmana passada el servei dels deu bibliobusos, aturat des que es va decretar l'estat d'alarma. A Santa Maria de Martorelles hi serà els divendres 3, 10, 17 i 24 de juliol, de 17.30 h a 18.30 h, a la zona esportiva. S'aconsella als usuaris que demanin prèviament els documents que els interessen.

nosaltres puguem ajudar, ho fa-
rem". A més, el batlle hi va afegir: 
"Martorelles és un poble molt 
actiu en l'àmbit social i cultural i 
a la primavera i l'estiu és quan la 
majoria d'entitats fan les seves 
activitats. Però la gran majoria 
d'entitats culturals que tenim 
són de ball i de ball no podem 
organitzar res de moment".Candela també va assegurar que la intenció d'aquest festival d'estiu, que enguany aprofita la partida econòmica del Brunzit (que s'havia de celebrar el maig 
i es va haver de cancel·lar per la Covid-19), és "que perduri en els 
pròxims anys. És un festival que 
s'inicia en una situació difícil, 
però que haurà d'anar evoluci-
onant de cara als anys vinents".
Sis espectacles amb entrada
El tret de sortida el donarà la can-tautora martorellesenca Sandra Bautista que presentarà a Marto-relles el seu àlbum Trapezista el dissabte 11 de juliol. El diumenge 12 hi participarà la Companyia Anna Confetti amb el seu especta-
cle A la fresca, que combina clown, circ i música.Dissabte 18, el mestissatge urbà de la banda La Folie irromprà a l'escenari de Vespres al pati per presentar el seu tercer disc, Com 

un ocell. L'endemà, diumenge 19, 

hi haurà l'espectacle La gallina dels 

ous d'or de Zum zum teatre, adreçat 
"a adults a partir de 4 anys".L'espectacle Blonde Paris de la companyia TourOperateur porta-rà el teatre musical a Martorelles dissabte 25 de juliol; i tancarà el ci-
cle el Teatre arrossegat de la com-panyia Teatre Nu, adreçat a adults a partir de 3 anys, el diumenge 26 de juliol.Per gaudir d'aquests espectacles caldrà comprar l'entrada (3 €) en 

una plataforma electrònica que es 

posarà en marxa en els pròxims dies i, pel que fa a l'aforament, aquest 
"serà el que marqui la normati-
va en cada moment; avui marca 
una distància d'un metre i mig 
entre persones. Així que les cadi-
res estaran separades o estaran 
per grups d'unitats familiars", va asseverar el batlle, qui va destacar que s'ha posat un preu simbòlic als 
espectacles "per valoritzar l'en-
trada cultural".    sergio carrillo

La cultura torna a Martorelles amb el
cicle d'arts escèniques 'Vespres al pati'

ESPECTACLES  EL PROGRAMA L'OBRIRÀ SANDRA BAUTISTA, I TAMBÉ HI ACTUARAN ANNA CONFETTI, LA FOLIE, ZUM ZUM TEATRE, TOUROPERATEUR I TEATRE NU

s.c.

AMB EL CARTELL  L'alcalde, Marc Candela, i la regidora Mònica Garcia

MARTORELLES. L'Ajuntament de Martorelles ha programat un cicle d'arts escèniques que es realitza-
rà al pati de la masia de Carrencà durant el mes de juliol. Sota el nom 
de Vespres al pati, hi haurà actua-
cions musicals i teatrals per a tots els públics.En aquest sentit, la regidora de Cultura, Mònica Garcia, va expli-car dilluns al migdia en la roda de premsa de presentació del cicle: 
"Som un poble que apostem per 
la cultura i volem oferir a la gent 

concerts i arts escèniques en 
viu. Durant el confinament ens 
hem nodrit molt de tota la gent 
de la cultura d'una manera gra-
tuïta i crec que és una manera 
d'apostar per ells i donar-los 
aquest suport".En la mateixa línia, l'alcalde, Marc Candela, va apuntar que el cicle artístic s'ha creat "perquè 
entenem que la cultura, com 
un sector productiu i econòmic 
més del nostre país, necessita 
l'ajuda de tothom, i en allò que 

La Carme i en Joan (de 96 anys) van ser dues de les persones que van pujar 

divendres al camió d'en Quim Masferrer durant l'espectacle itinerant Moltes 

Gràcies, que es va estrenar arreu dels carrers de Montmeló en el marc de la 

festa major alternativa anomenada Calidoscòpia. foto: guerrill a

D'estrena pels carrers de Montmeló

LES ACTIVITATS DEL JULIOL SERVIRAN

COM A PROVA PER A LA FESTA MAJOR
■ Aquest cicle d'arts escèniques servirà a l'Ajuntament martorellesenc com "una 

prova per a la festa major que estem treballant", va dir l'alcalde. Una de les 

principals novetats de la festa major que estan preparant per al setembre són 

les ubicacions. "Si normalment hi ha un nucli concret de la festa (entorn de 

Carrencà), aquest cop hi haurà tres focus diferents, al Pati de la Masia, a la 

plaça El·líptica i a la pista del pavelló", segons la regidora de Cultura. Tot plegat 

es farà així per diversificar el públic i evitar massificacions de gent.

Mònica Garcia també va explicar, sobre la gresca estiuenca: "Segurament 

la programació no serà com la d'altres anys, però treballem per poder fer 

activitats amb les mesures corresponents i apostem molt pel quilòmetre 0. Ja 

vam fer una crida de companyies del poble o dels voltants, per poder donar-

los suport programant-los".

Per últim, Marc Candela ha conclòs dient: "No s'assemblarà a les festes 

majors tradicionals de Martorelles, però intentarem que mantingui algunes 

coses: les havaneres el primer dia hi seran; el pregó hi serà, encara que pot 

ser que sigui de forma virtual". A més, des del consistori intentaran que tots els 

espectacles que es facin es puguin seguir també des d'una plataforma virtual.
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PARETS. Després de l’èxit de l’estre-

na nacional d'Autocomedy (amb 

Andreu Casanova), aquest dissab-

te torna a l'aparcament del camp 

de futbol un nou monòleg per gau-

dir des del cotxe. En aquest cas, el 

xou anirà a càrrec de Victor Parra-

do, que oferirà el seu espectacle La 

noche de Parrado, amb humor en 

viu i en directe, i que servirà per 

inaugurar la programació cultural 

alternativa a la festa major, que es 

desenvoluparà durant tot el mes 

de juliol sota el nom de Sintonit-

za't, la festa major de la represa.

L’Autocomedy permet que els 

assistents puguin gaudir de l’es-

pectacle amb la comoditat, segure-

tat i intimitat que els proporciona 

estar dins del seu propi vehicle. 

Des de l'Ajuntament expliquen, 

sobre aquest esdeveniment: 

"Aquesta iniciativa cultural 

vol donar recursos d’entrete-

niment en l’etapa de transició 

fins a recuperar la normalitat, 

un cop superada la pandèmia de 

la Covid-19 i, alhora, mantenir 

ferma l’aposta del govern plural 

per la cultura, que durant molts 

anys ha portat els millors espec-

tacles als teatres de la vila".

Per assistir-hi cal adquirir les 

entrades (gratuïtes) a través 

d'atrapalo.com (una entrada per 

ESPECTACLES  EL XOUMAN BARCELONÍ REPRESENTARÀ DISSABTE A LES 22 H 'LA NOCHE DE PARRADO' A L'APARCAMENT DEL CAMP DE FUTBOL DE PARETS

El monologuista Víctor Parrado 
estrena la festa major de la represa

vehicle. A partir de les 20.30 h, 90 

minuts abans d'arrencar el xou, 

s’obrirà l’accés.

Per seguir l’espectacle cal sin-

tonitzar RAP107 al dial 107.2 FM. 

Tanmateix, les persones que no 

puguin desplaçar-se fins al camp 

de futbol o que s'hagin quedat sen-

se entrada també podran escoltar 

el monòleg en directe mitjançant 

RAP107.  

v.p.

CÒMIC  Víctor Parrado actuarà dissabte a les 22 h

Arrenca un curs de balls 
llatins adreçat a dones
PARETS. L'Associació Balls de Saló 

Parets del Vallès va reprendre di-

mecres 1 de juliol la seva activitat, 

i ho va fer amb la primera sessió del 

nou curs de balls llatins adreçat a 

dones.

El curs es farà tots els dimecres 

del mes de juliol amb classes d'una 

hora (de 19.30 h a 20.30 h). El preu 

per participar-hi és de 20 euros i 

per reservar-hi les places cal trucar 

al 610 863 756 (en horari de tarda) 

o enviar un correu electrònic a ball-

saloparets@gmail.com. Les classes 

tenen lloc a la Sala Basart de la Co-

operativa. 

ENTITATS  ESTÀ ORGANITZAT PER L'ASSOCIACIÓ BALLS DE SALÓ

ES LLIURARÀ EL PREMI AL GUANYADOR
DEL CONCURS DE DISSENY DEL CARTELL
n Poc abans que arrenqui el monòleg, a les 21.50 h, es farà al mateix escenari 
de l'aparcament del camp de futbol el lliurament del premi al guanyador o 
guanyadora del concurs de disseny de la imatge de la festa major, que enguany 
il·lustrarà el programa d’activitats alternatiu que es durà a terme aquest mes 
de juliol sota el nom de Sintonitza’t i que ret homenatge a l’emissora de ràdio 
municipal RAP107, que havia de protagonitzar la festa major d’estiu. El programa 
alternatiu de la festa major de la represa lluirà la imatge guanyadora del concurs.

D'altra banda, el consistori convida la ciutadania a guarnir els carrers durant 
el juliol per al Sintonitza’t. Els veïns tenen temps fins al 17 de juliol per avisar el 
consistori de la voluntat de guarnir el seu carrer, trucant a Can Rajoler. Qui ho faci, 
rebrà la visita de les autoritats municipals per conèixer la idea –la temàtica de la 
qual és totalment lliure– i ajudar a executar-la amb un import màxim de 200 euros.

vehicle, no per persona). Es pro-

hibeix l'accés a vehicles més alts 

d’1,90 metres i cal dur mascareta 

en el cas que s’hagi de sortir del 

EL LOGO DE L'ENTITAT

2.000 participants als 
tallers per a la gent gran
MOLLET. Més de 2.000 persones 

han participat en el centenar d'ac-

tivitats, cursos i tallers per a la 

gent gran de Mollet d'aquest curs, 

organitzats per l’Ajuntament. 

La programació va començar l’1 

d’octubre de 2019 però les classes 

presencials es van haver d’inter-

rompre el passat 13 de març per la 

irrupció de la Covid-19. Aleshores, 

el consistori va reorganitzar les 

activitats en línia per fer costat a 

l’alumnat durant els tres mesos de 

confinament. S'han fet 97 activi-

tats i un 73% dels cursos han estat 

impartits per talleristes professio-

nals i la resta, per persones grans 

voluntàries.

Durant la pandèmia, les activi-

tats han estat incloses al programa 

Oci a casa, gaudeix sense risc i con-

cretament s'han portat a terme les 

següents activitats: 19  dossiers de 

memòria, anglès i informàtica; 67 

vídeos de salut, relaxació, gimnàs-

tica, country, pilates i també dels 

GENT GRAN  DURANT TOT EL CURS S'HAN PROGRAMAT GAIREBÉ UN CENTENAR D'ACTIVITATS

projectes Per Molts Anys i Els nos-

tres mestres. Tots Aquests vídeos 

han tingut un total de 5516 visualit-

zacions. D’altra banda, la publicació 

del llibre Poesia en temps de confi-

nament recull els escrits enviats per 

l’alumnat amant de l’escriptura, la 

participació a la iniciativa Sant Jordi 

als balcons i la confecció de masca-

retes solidàries també han format 

part de les propostes ofertades.

Per cloure el curs, s'ha elaborat 

un vídeo que recull l’experiència 

d’aquest curs, les classes abans 

del confinament, però sobretot les 

imatges que molts d’ells i elles han 

volgut compartir de les seves activi-

tats fetes durant el confinament. 

dissabte 4

diumenge 5

divendres 3

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

Restes de núvols baixos 

fins a migdia, quan s’obri-

ran clarianes que acaba-

ran deixant el cel serè. 

Temperatures més baixes.

Un altre matí amb cel 

tapat de núvols baixos, 

que en aquest cas s’esvai-

ran ja a mig matí, deixant 

el cel serè i amb tempera-

tures cap amunt.

Sembla que els núvols bai-

xos matinals continuaran 

amb nosaltres un dia més, 

i tornaran a diluir-se amb 

el pas de les hores.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 25 30ºC 21ºC 28ºC - 26 km/h SE

DIVENDRES, 26 31ºC 20ºC 28ºC - 23 km/h SE

DISSABTE, 27 27ºC 20ºC 26ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 28 30ºC 21ºC 27ºC - 27 km/h SE

DILLUNS, 29 28ºC 21ºC 25ºC - 31 km/h SE

DIMARTS, 30 28ºC 22ºC 27ºC - 24 km/h SE

DIMECRES, 1 32ºC 21ºC 28ºC - 26 km/h SE

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