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EN PORTADA

BAR RESTAURANTE 

C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles 

Reservas:       

    93 579 49 66       

    602 243 973 

www.canraiguer.com Ahora con dos turnos: a las 13.00 h y a las 15.00 h   ·  20 primeros y segundos para escoger. (con pan tostado)

menú 
Fin de Semana

12,90
euros

CERRAMOS 
POR VACACIONESNO

Els ajuntaments demanen un bus 
exprés al marge esquerre del Besòs 
El servei interurbà vol ser una alternativa al tren i al vehicle privat per accedir a Barcelona

BAIX VALLÈS. Els municipis del mar-

ge esquerre del Besòs han decidit 

unir esforços per buscar solucions 

a la deficitària oferta de transport 

públic que pateixen per connectar 

amb Barcelona. La Roca del Vallès, 

Vilanova del Vallès, Vallromanes, 

Montornès, Martorelles, Santa Ma-

ria de Martorelles i Sant Fost de 

Campsentelles tenen en comú no 

disposar de servei ferroviari al seu 

municipi –les línies R2 i R3 de Ro-

dalies es troben al marge dret del 

riu– i patir greus mancances pel 

que fa als serveis competitius de 

bus interurbà. 

Per aquest motiu, aquests mu-

nicipis han consensuat una mo-

ció que reclama al Govern de la 

Generalitat la creació d’una línia 

de bus exprés que uneixi el mar-

ge esquerre del riu Besòs des de 

FINS A MERIDIANA El servei de bus exprés aproparia els viatgers a l'entrada nord de Barcelona

j.pretel

Xarxa Exprés.cat

Exprés.cat és la xarxa d’autobusos 

d’altes prestacions impulsada per la 

Generalitat, que inclou les línies d’au-

tobusos interurbans amb més de-

manda de cada demarcació –a la de 

Barcelona n'hi ha 23. El servei posa en 

circulació autobusos que es caracte-

ritzen per la seva alta freqüència; l’ús 

de vehicles moderns i accessibles; 

velocitat comercial alta; informació en 

temps real, circulació per carrils se-

gregats i una gran demanda. Al Vallès 

Oriental existeix una experiència d’èxit, 

el bus exprés e7 a la Vall del Tenes, un 

territori amb característiques socials 

i urbanístiques similars al marge es-

querre del riu Besós. La línia, operada 

per Sagalés, compta amb 7 combois de 

baixada i 7 de pujada en diferents fran-

ges horàries entre les 7.30 h i les 22.45 

h de dilluns a divendres feiners. El bus 

exprés e7 va tancar l’any 2019 amb xi-

fres de rècord. L’any passat 298.314 

persones van fer ús d’aquest servei, 

una xifra que suposa un augment del 

14% respecte al 2018. Si la compara-

tiva es fa respecte al 2010, any d’inici 

de l’e7, els usuaris s’han multiplicat per 

13. Al Baix Vallès també existeix l'e21, el 

bus exprés que connecta directament 

Mollet amb Barcelona.

EL BUS DE LA VALL 
DEL TENES, UN 
EXEMPLE EXITÓS

la Roca del Vallès a Barcelona a 

través de la carretera BV-5001. 

La moció reclama que la línia de 

bus exprés uneixi entre les 7 h i 

les 23 h i amb més de 5 combois 

diaris de pujada i de baixada els 

municipis de La Roca del Vallès, 

Vilanova del Vallès, Montornès i 

Martorelles amb Barcelona, amb 

parades a l’avinguda Meridiana 

que l’enllacin amb el sistema de 

metro i bus urbà de la ciutat. "Les 

nostres poblacions han crescut 

molt amb nous veïns vinguts 

de l'àrea metropolitana, molts 

dels quals treballen a Barcelona 

i l'oferta existent per poder ac-

cedir-hi en transport públic és 

molt minsa", explica Ana Madro-

na, regidora de Mobilitat de Mon-

tornès. "Les línies de bus actuals 

van ser dissenyades als anys 80 

i 90 i no s'han replantejat tot i 

el creixement del segon cercle 

metropolità", referma Carles Mi-

quel, alcalde de Sant Fost.

Pendents de la R2
Aquests municipis agrupen una 

població de gairebé 50.000 habi-

tants, els quals per viatjar a Bar-

celona, disposen de poques línies 

d'autobús interurbà, a més de 

poc competitives amb el vehicle 

privat per les reduïdes freqüèn-

cies i el temps de trajecte. A tall 

d'exemple: la línia 500 triga 1h 

7min parant a tots els municipis 

fins a la Roca o la 501 que triga 37 

minuts fins a Montornès parant 

a tots els municipis. També hi ha 

altres línies d’autobús d'unió amb 

Barcelona a través de Granollers, 

i al tram inferior a través de Mo-

llet del Vallès. Totes elles amb 

connexió a les seves respectives 

estacions de la R2 de Rodalies de 

Catalunya, però sense horaris de 

connexió amb el servei ferroviari. 

De fet, la línia de Rodalies R2 amb 

les estacions de Granollers centre, 

Montmeló i Mollet-Sant Fost, és la 

principal oferta de mobilitat pú-

blica però també amb mancances: 

l'alta demanda, que fa que els trens 

en hora punta vagin massificats i 

els problemes d’aparcament per 

accedir-hi. "La línia de bus exprés 

seria una alternativa per descon-

gestionar la R2 de Rodalies, que 

ja no pot absorbir la demanda 

del territori", considera Marc Can-

dela, alcalde de Martorelles. 

Limitacions per entrar a BCN 

A la deficitària oferta de trans-

port públic a la zona se li sumen 

les cada vegada més restriccions 

que tenen els veïns del Baix Vallès 

per accedir a Barcelona. Amb la 

implantació de la Zona de Baixes 

Emissions, els vehicles que no dis-

posen del distintiu ambiental de 

la DGT no poden entrar a la Ciutat 

Comtal i necessiten alternatives 

que passen per una millor oferta 

de mobilitat pública.

Segons explica Candela, alguns 

dels alcaldes implicats ja han fet 

saber la petició al Departament 

de Territori de la Generalitat, que 

"ens demana que es faci de ma-

nera formal", diu l'alcalde mar-

torellesenc. La moció, que ja s'ha 

començat a aprovar a alguns ajun-

taments com el de Santa Maria 

de Martorelles i Martorelles, vol 

pressionar la Generalitat perquè 

faci l'estudi i tiri endavant la línia 

de bus. Amb tot, alguns dels alcal-

des mostren les seves reserves ja 

que "dependrà de les assignaci-

ons pressupostàries del Govern 

català". A més, en alguns casos 

com el de Sant Fost o Santa Maria, 

amb nuclis més dispersos, la po-

sada en marxa de la línia "s'haurà 

d'acompanyar de mesures per-

què el transport urbà apropi els 

veïns a aquestes parades, per-

què sigui un recurs realment 

eficient", diu Luisma Pintor, al-

calde de Santa Maria.  laura ortiz  
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Campanya de sensibilització a Mollet per la CovidAparcament gratuït del 4 al 18 d'agost

Com cada any a l’agost,  l'Ajuntament de Mollet ha 

establert un període de gratuïtat dels espais de zona 

blava de la ciutat, que enguany serà del 4 al 18 d’agost, 

ambdós inclosos. La mesura coincideix amb les dues 

setmanes anteriors a la festa major.

El proper dilluns, 3 d’agost, l’Ajuntament de Mollet i la Creu Roja, 

posaran en marxa una campanya de sensibilització i promoció de les 

mesures per protegir la ciutadania del coronavirus, sobretot entre la 

gent jove de la ciutat. La campanya durarà tot el mes d’agost i la duran a 

terme la Policia Municipal, agents cívics i voluntaris de la Creu Roja. 

BAIX VALLÈS. La incidència de la 

Covid al Baix Vallès es troba per 

sota de la mitjana de Catalunya i 

de la regió sanitària metropolita-

na nord. Amb tot, Salut avança que 

està preparant plans de contingèn-

cia amb els centres sanitaris i les 

residències, per tal de donar res-

posta a les situacions que puguin 

sorgir. Actualment, la comarca es 

troba en el nivell 2 de control epi-

demiològic, un punt per sota de la 

metropolitana nord que està en el 

nivell 3.

"Amb aquesta primera onada 
hem vist que hem de conviure 
amb el virus i hem d'estar pre-
parats per tot allò que calgui. A 
diferència del que vam fer fa un 
temps, per fer allò que calgui no 
hem de deixar de fer la resta. 
La idea és que puguem seguir 

vivint amb la Covid", va explicar 

el director executiu del sector sa-

nitari del Vallès Oriental, Joan Pa-

rellada, en el Consell d'Alcaldies 

d'aquest dimecres. Segons Pare-

llada: "La idea és que igual que 
no es confini d'entrada, que no 

ARQUES MUNICIPALS  LA TAXA GLOBAL A LA SUBCOMARCA ÉS DE 26,9 CASOS POSITIUS PER CADA 100.000 HABITANTS, 13 PUNTS MÉS BAIXA QUE LA DE LA COMARCA

La Covid creix al Baix Vallès, però 
per sota la mitjana de la regió El conjunt de la regió sanitària me-

tropolitana nord, que inclou el Vallès 

Oriental, els últims deu dies han in-

gressat als hospitals 73 persones, de 

les quals 9 han estat a l’Hospital Ge-

neral de Granollers –sis van fer-ho 

dilluns–. Mentre que a l'Hospital de 

Mollet comptava aquest dijous amb 5 

persones ingressades per coronavi-

rus, segons fonts del mateix hospital. 

Des d'aquest centre sanitari seguei-

xen recomanant extrema prudència i 

mantenir les mesures de prevenció de 

contagis recomanades pel Departa-

ment de Salut.

NOUS INGRESSOS DE 
COVID ALS HOSPITALS

s'hagin de fer grans limitacions 
en el servei sanitari".

Amb tot, Parellada afirma que 

la taxa global del Baix Vallès és 

de 26,9 casos positius per cada 

100.000 habitants, gairebé 13 

punts més baixa que al conjunt 

del Vallès Oriental, on ha pujat de 

"forma significativa" aquesta úl-

tima setmana i se situa en els 39,2. 

Mentre que per contra ha baixat la 

taxa de reproducció a la comarca 

que està al voltant de l'1,7: "En-
cara estem creixent però s'està 
desaccelerant. Això és gràcies al 
fet que s'estan fent moltes PCR", 
deia Parellada. Al conjunt del Va-

llès Oriental en aquesta última set-

mana s'han realitzat 400 proves 

PCR diàries. Segons Salut, els con-

tagis es produeixen principalment 

entre la gent jove i la població vul-

nerable. Els brots són de caràcter 

familiar, però també socials i labo-

rals, encara que tots ells estarien 

controlats.

Casos al Baix Vallès
Pel que fa al nombre de casos po-

sitius al Baix Vallès, el creixement 

s'ha donat en tots els municipis, 

segons dades de Salut d'aquest di-

jous. Així, a l'àrea bàsica de salut 

de Mollet-est els casos registrats 

en els darrers set dies han estat 2 

i ja acumula 8 positius. Pel que fa a 

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

 CASOS DARRERS
 7 DIES VAR. n CASOS FA 1 

SETMANA VAR. %

Mollet del Vallès 

- Est
8 2 6 33.3

Mollet del Vallès

- 2 Oest
5 0 5 0.0

Sant Fost - 

Martorelles
3 2 1 200.0

Montornès 

-Montmeló
3 1 2 50.0

Parets del Vallès 2 2 0 Inf.

La Llagosta 10 5 5 100.0

FONT: SALUT

l'àrea bàsica de salut Mollet-2 Oest, 

no ha registrat cap cas nou des de 

fa una setmana quan en tenia 5. 

Mentre que a la Llagosta, un dels 

altres municipis amb més positius, 

l'increment ha estat de 5 nous ca-

sos,  que s'afegeixen als 5 registrats 

fa una setmana. A l'àrea bàsica de 

Sant Fost-Martorelles  s'han regis-

trat 2 nous positius en els darrers 

7 dies i ja en suma 3.  Mentre que 

a l'àrea bàsica de salut de Montor-

nès-Montmeló, en la darrera set-

mana només s'ha registrat un nou 

positiu i també n'acumula 3 des de 

la setmana passada. Pel que fa a 

Parets, que la setmana passada no 

en tenia cap cas, en els darrers set 

dies n'ha sumat 2. En xifres totals, 

el Baix Vallès incrementa en 12 els 

casos positius de fa una setmana, 

quan en tenia 19.

Col·laboració dels ajuntaments
Per tal d'evitar un contagi comuni-

tari, durant la trobada de dimecres, 

el delegat del Govern de la demar-

cació de Barcelona, Juli Fernández, 

va demanar la "col·laboració dels 
alcaldes" en el seguiment de les 

El Baix Vallès incrementa
en 12 els casos positus

de Covid de fa una 
setmana, quan en tenia 19

persones que donen positiu o les 

que són contactes estrets i han de 

complir l'aïllament: "el coneixe-
ment dels alcaldes i alcaldesses 
sobre els seus entorns és molt 
valuós. Aquesta és la part que 
hem de treballar més intensa-
ment. Tenir-ho ben lligat ens 
permet controlar millor el vi-
rus", va dir.

En aquest sentit, des del CatSalut 

ja s'està treballant des de l'àmbit 

regional amb habitacions d'hotel 

socials, com l'hotel social de Barce-

lona, al qual s'haurien enviat uns sis 

pacients de la comarca que tenien 

problemes per complir l'aïllament.

Per la seva banda, el president 

del Consell Comarcal, Francesc 

Colomé, ha apel·lat a la respon-

sabilitat ciutadana: "Haurem de 
conviure molt de temps amb el 
virus i amb els nous hàbits", re-

cordant que a banda del rentat de 

mans, la mascareta i la distància 

social, cal evitar les aglomeracions 

i els grups grans de socialització. 

Colomé ha mostrat el seu suport 

al Govern de cara a establir una es-

tratègia comuna i fer reunions dià-

ries si incrementen més el nombre 

de casos a la comarca.

Durant la reunió de dimecres 

es va compartir amb els alcaldes i 

alcaldesses el Pla de la Covid que 

es va presentar dimarts i que de-

termina 6 nivells en funció de 10 

indicadors epidemiològics i assis-

tencials que es combinen amb les 

realitats sociològiques i demogrà-

fiques dels territoris, per, en funció 

del nivell en què es trobi cada ter-

ritori, prendre les mesures opor-

tunes.   anna mir  

La taxa d'incidència
al  conjunt de  la comarca

és de 26,9 casos positus 
per cada 100.000 habitants
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L’Institut Català de Finances (ICF) 

i el Consell Català de l'Esport 

(CCE) han posat en marxa la línia 

de finançament "ICF Esports Li-
quiditat", dotada amb 10 milions 
d’euros. D’aquesta manera, la Ge-

neralitat de Catalunya vol donar 

resposta a la falta de liquiditat 

que afecta les entitats esportives 

catalanes arran de la Covid-19. 

Els préstecs, que es posen a 
disposició del teixit esportiu, 
van d’entre els 20.000 euros als 
300.000 euros. El període de re-
torn és de màxim cinc anys amb 
un any de carència inclòs. Els 
crèdits estan destinats als clubs, 
associacions, agrupacions i fe-
deracions esportives inscrites al 
Registre d’Entitats Esportives del 
CCE, amb seu social o seu opera-
tiva a Catalunya.

El Consell Català de l’Esport ja té 
oberta la convocatòria pública 
de concessió d’aquests ajuts en 

La Generalitat destina 10 milions d’euros en 
crèdits per a les entitats esportives catalanes

> EL GOVERN CATALÀ OFEREIX SUPORT FINANCER AL TEIXIT ESPORTIU DEL PAÍS

forma de garantia d'operacions 
de préstec, mitjançant l’Institut 
Català de Finances. Els ajuts que 
preveu aquesta convocatòria es 
regeixen per les bases aprovades 
per la Resolució PRE/1647/2020, 
de 8 de juliol. Les sol·licituds 
s'han de presentar telemàtica-
ment a través del formulari que es 
troba a disposició de les entitats 
interessades al web de l'ICF (www.
icf.cat).

Presentació de sol.licituds  

fins el 23 de setembre.
El termini de presentació de sol·li-
cituds finalitza el 23 de setembre. 
Les peticions es resoldran per or-
dre d’entrada de presentació co-
rrecte de documentació i fins a ex-
haurir la dotació màxima prevista, 
de 10 milions d’euros.  

Des de l’entrada de sol.licitud 
en el registre hi haurà un termini 
màxim de tres mesos per resol-
dre la petició. El Consell Català de 

l’Esport notificarà a les entitats in-
teressades  la seva resolució final 
mitjançant la publicació al tauler 
electrònic de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya (tauler.
gencat.cat). La data màxima de 
concessió dels ajuts i de la forma-
lització dels préstecs és el 31 de 
desembre de 2020.

Aquesta partida de 10 milions 
d’euros de l’”ICF Esports Liquidi-
tat” forma part del paquet de 61,5 
milions que la Generalitat de Ca-
talunya injectarà durant el 2020 al 
conjunt del teixit esportiu català 
a través del Pacte Nacional per a 
la Reactivació de l’Activitat Físi-
ca i l’Esport de Catalunya. Aquest 
pacte preveu subvencions, pro-
grames i línies de finançament 
per preservar l’activitat esportiva i 
la viabilitat dels agents que la fan 
possible. De moment 40 milions ja 
han estat tramitats per a Ajunta-
ments, Consells Esportius, federa-
cions, clubs i esportistes. i

"Els préstecs van dels 
20.000 als 300.000 euros 
amb un període de retorn 
màxim de cinc anys i un 
any de carència inclòs"

Els préstecs “ICF Esports Liquiditat”, que van fins als 300.000 euros, serviran per pal·liar els 
problemes de liquiditat de clubs, associacions i federacions esportives derivats de la Covid-19 

+ Podeu accedir al formulari de sol·licitud al web www.icf.cat

"La data màxima de 
concessió dels ajuts i 
de la formalització dels 
préstec és el 31 de  
desembre de 2020"
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PARETS. Els projectes municipals 

Audicions per a escolars. Educació 

musical per als centres educatius i 

Educació en competències digitals i 

alfabetització multimèdia han estat 

inclosos en l’àmbit d’educació del 

Banc de Bones Pràctiques de la Fe·

PARETS. Després que la Generalitat 

presentés a finals de febrer el pro·

jecte de Pla Específic de Mobilitat 

del Vallès (PEMV), l’Ajuntament 

de Parets ha enviat un escrit d’al·

legacions a l'Oficina Territorial 

d'Acció i Avaluació Ambiental de 

Barcelona (Generalitat de Catalu·

nya), que també ha fet arribar al 

Consell Comarcal.

Una de les principals deman·

des és incloure·hi la remodelació 

de l'estació de tren de Parets del 

Vallès, per adaptar·la a la mobili·

tat reduïda i que compti amb més 

aparcament "per poder esdeve-

nir l'estació de capçalera de la 

Vall del Tenes". Pel que fa a l'ac·

cessibilitat, cal recordar que actu·

alment s'ha de travessar pel mig 

de la via per canviar d'andana.

Aquesta petició de la regidoria 

de Mobilitat va en la línia de la 

tasca ja engegada per la regidora 

d'Urbanisme, Rosa Martí, que el 

passat febrer es va reunir a Madrid 

amb la presidenta d'Adif per re·

clamar que es recuperi el projecte 

per cobrir l'estació de tren i dispo·

sar així d'una "estació moderna 

i adaptada a les necessitats del 

segle XXI".

Una altra de les al·legacions fe·

tes en relació a la mobilitat en tren 

és que es contempli el desdobla·

ment de la línia R3 de rodalies des 

de Parets fins a Vic, i no només fins 

a la Garriga.

D'altra banda, la regidora de 

Mobilitat, Montserrat Folguera, 

també en destaca altres de les al·

legacions realitzades: "S'ha de 

continuar reforçant el bus ex-

prés als corredors de la Vall del 

Tenes; estem en total descord 

amb la Via Interpolar al seu pas 

per Parets per l'impacte ambi-

ental i urbanístic que suposa; 

les actuacions per la millora 

de la xarxa interurbana de vies 

per a ciclistes no contempla Pa-

rets-Granollers, Lliçà-Parets, 

Mollet-Parets, i tampoc inclou 

els aparcaments per a bicicle-

tes a les estacions; i també s'ha 

demanat més concreció en les 

actuacions i més participació de 

les administracions locals en el 

seguiment del pla i de les actua-

cions que es preveuen". 

MOBILITAT  TAMBÉ HA INCLÒS EN LES AL·LEGACIONS EL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA R3 FINS A VIC

IMATGE VIRTUAL  Així quedaria l'accés a l'estació amb la cobertura de les vies reclamada fa mesos per l'Ajuntament a Adif

aj. parets

TURULL A L'ACCIÓ PER LA 
LLIBERTAT DELS PRESOS 
ABANS DEL RECURS DE LA 
FISCALIA AL TERCER GRAU
El paretà Jordi Turull va participar dimecres al matí de 

l'habitual concentració que es fa tots els dimecres a 

la plaça de la Vila de Parets per reclamar la llibertat 

dels presos polítics. Va ser en una "visita sorpresa i 
inesperada", segons assegura l'alcalde, Jordi Seguer, 

a les xarxes. La visita va ser poques hores abans que la 

Fiscalia presentés dijous el recurs davant del jutjat de 

vigilància penitenciària del tercer grau de Jordi Turull, 

Josep Rull i Dolors Bassa, els tres polítics indepen-

dentistes presos encara amb aquest grau, després 

que el ministeri públic ja ho impugnés pels altres sis 

dos dies abans. A més, n'ha demanat la suspensió im-

mediata mentre es tramita el recurs, com ja va dema-

nar per la resta i el jutjat va dictaminar. Els arguments 

són els mateixos que en els altres casos: gravetat de 

la pena, incompatibilitat del tercer grau amb els ob-

jectius de reinserció i reeducació de la pena, falta de 

modificació de l'actitud dels penats respecte els de-

lictes pels quals van ser condemnats, falta de tracta-

ment, i buidat del contingut de la pena, entre altres. 

j.s.

ES VA FOTOGRAFIAR AMB ELS ASSISTENTS A LA MOBILITZACIÓ QUE ES VA FER DIMECRES A LA PLAÇA DE LA VILA DE PARETS

L'Ajuntament reclama que el Pla 
de Mobilitat del Vallès inclogui 
la remodelació de l'estació

S'aprova el projecte 
per remodelar la plaça 
Espanya per 400.000 €

Reconeixement
a dos iniciatives
educatives paretanes

PARETS. Aquest mes de juliol, s’ha 

aprovat el projecte per a les obres 

de remodelació de la plaça d’Es·

panya. El projecte executiu ha 

anat a càrrec de l’arquitecte Sal·

vador Matas i el pressupost serà 

de 439.107,56 euros (IVA exclòs). 

Pròximament es durà a terme la li·

citació de les obres.

La plaça d’Espanya se situa so·

bre un nou eix cívic, en platafor·

ma única, de l’avinguda Espanya, 

fet que donarà l’oportunitat d’in·

corporar aquest gran espai verd 

en el recorregut. L’objectiu de les 

obres és, entre d’altres, potenciar 

i recuperar el caràcter paisatgístic 

naturalitzat del parc amb vegeta·

ció i arbrat autòctons; fomentar 

els recorreguts de les diagonals de 

l’espai lliure, amb camins i espais 

d’estada entre grans parterres de 

verd; resoldre la connexió entre 

la nova via cívica de l’avinguda 

d’Espanya i la plaça; generar es·

pais d’estada; crear un petit espai 

per a actuacions amb una graderia 

integrada; remodelar els actuals 

espais de jocs infantils; ampliar 

les voreres dels carrers Llibertat 

i Sant Miquel pel compliment de 

l’accessibilitat; racionalitzar la ve·

getació existent sota la premissa 

de conservarla al màxim, i elimi·

nar només els arbres en mal estat 

i substituir–los per altres d’autòc·

tons o per espècies al·lòctones ben 

adaptades.

El projecte conservarà el volum 

i la façana de la torre d’aigua, con·

siderada un bé de protecció urba·

nística dins del Pla especial de pro·

tecció del patrimoni arquitectònic 

de Parets.  

URBANISME  PRÒXIMAMENT ES LICITARAN LES OBRES

EDUCACIÓ  SELECCIONATS PEL BANC DE BONES PRÀCTIQUES

deració de Municipis de Catalunya.

Per una banda, el projecte Audi-

cions per a escolars té com a objec·

tius generals apropar als alumnes 

de les escoles de Parets del Vallès 

a la música com a formació i donar 

a conèixer l’Escola Municipal de 

Música com a centre formador i 

potenciador de l’activitat musical 

al poble. D’altra banda, l’Educació 

en competències digitals i alfabe-

tització multimèdia pretén oferir 

als joves del poble una formació 

sobre l’ús saludable i crític de les 

tecnologies.

Els reconeixements d’aquestes 

dues noves pràctiques se sumen a 

les setze accions que l’Ajuntament 

de Parets ja ha rebut com a bones 

pràctiques i pràctiques significati·

ves, de les quals deu formen part 

del Servei d’Educació.

El Banc de Bones Pràctiques dels 

Governs Locals és un servei impul·

sat per la Federació de Municipis 

de Catalunya (FMC), la Fundació 

Carles Pi i Sunyer d'estudis auto·

nòmics i locals i els ajuntaments 

de més de 10.000 habitants de 

Catalunya, que difon experiènci·

es innovadores de govern i gestió 

municipal.  
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PARETS. L'edil socialista Miquel Ja-

vier Pérez va renunciar dijous de 

la setmana passada a la seva acta 

de regidor per motius personals: 

"El confinament em va fer refle-

xionar molt sobre la vida i arri-

bo a aquest moment per deixar 

una cosa que m'agrada molt –la 

política–, però penso que no la 

deixaré de fer, perquè seguiré 

amb el PSC".

Pérez va entrar en política el 

2011, amb Sergi Mingote al capda-

vant, "engrescat per poder apor-

tar idees per millorar el meu 

poble". En aquella campanya elec-

toral s'ho va passar "molt bé, va 

ser molt divertida i vaig apren-

dre moltíssimes coses". Malgrat 

no entrar-hi aleshores, ja que hi 

anava el número 11 de la llista, va 

assegurar sentir-s'hi "molt rea-

litzat". El 2015 sí que va entrar al 

Consistori com a regidor: "Hi vaig 

dedicar 4 anys de la meva vida 

en cos i ànima a Parets. Vaig tre-

ballar molt durament per la cul-

tura, per l'educació, pels joves, 

per la comunicació i pels veïns i 

les veïnes. La feina de regidor de 

barri va ser molt maca i ajudar 

la gent del poble em va omplir".

En l'últim any ha format part de 

l'oposició, on també assegura haver 

après molt: "He vist la política des 

d'un costat que no és tan bonic 

com el que estava acostumat".

Miquel Pérez va cloure el seu 

discurs emocionat i assegurant: 

"El millor de tot és que he for-

mat part d'un equip meravellós, 

que han estat els meus amics i 

amigues, i que em sap molt greu 

deixar-los, perquè realment 

me'ls aprecio molt".

Diversos membres socialistes 

i els portaveus de totes les forces 

polítiques del consistori van adre-

çar-li paraules de comiat i d'agra-

ïment, reconeixent unànimement 

la seva "vocació de servei". El 

portaveu del PSC, Francesc Juzga-

do, va lamentar que "Parets perd 

un gran regidor que ha fet molt 

per l'educació", i va destacar que 

va implementar "la gratuïtat dels 

llibres o les persones de reforç a 

les escoles".   sergio carrillo

MIQUEL PÉREZ  Durant la seva darrera intervenció com a regidor del Consistori

aj. parets

El socialista Miquel 
Pérez renuncia a 
l'acta de regidor

POLÍTICA  VA ENTRAR AL CONSISTORI COM A EDIL EL 2015

PARETS. Les regidores Montserrat 

Folguera i Carme Herrero amplien 

des d'aquest juliol les seves àrees de 

treball. A partir d'ara, Folguera tam-

bé estarà encarregada de la regido-

ria d'Equipaments, i Herrero suma 

les delegacions de Serveis Generals 

i Coordinació escenari post-Covid –

encarregada del Parlem-ne.

Amb aquests canvis, el ple va tirar 

endavant també l'ampliació de les 

seves retribucions econòmiques, 

amb els vots a favor del govern, els 

vots en contra del PSC i l'abstenció 

de Ciutadans. Ambdues cobraven 

uns 49.900 euros anuals bruts, en 

14 pagues, que des de l'1 de juliol 

passen a ser 52.658,75 euros.

Francesc Juzgado (PSC) va consi-

derar que la modificació de les re-

tribucions era "per temes d'igual-

tat i d'escletxa salarial; no vèiem 

just que amb la mateixa dedica-

ció una regidora cobrés menys 

que un regidor". Però va afegir 

que "l'equilibri es pot buscar 

per damunt, per sota o pel mig. 

Vostès (adreçat al govern) ho bus-

quen per dalt". El govern, però, 

negava aquesta relació. "No és un 

tema d'escletxa salarial, aquest 

canvi ve motivat per una delega-

ció competencial", va dir la porta-

veu d'Ara Parets ERC. L'alcalde, Jor-

di Seguer, també va apuntar que "a 

més dedicació, més retribució".

També s'amplien les assistències
D'altra banda, també es van mo-

dificar les retribucions per assis-

tències a les meses de contractació 

(passa de 200 a 100 euros) i de les 

juntes de govern local (passa de 

250 a 350 euros), amb els matei-

xos vots que el punt anterior.

Juzgado va lamentar que del 

mandat anterior a aquest hagi aug-

mentat el preu de les assistències a 

les juntes de govern local més d'un 

200%. Per la seva banda, el regidor 

de Ciutadans, Manuel Losada, va al-

ludir a la normativa tant en aquesta 

aprovació com en l'anterior: "S'es-

tà complint la llei tant en els sous 

com en les regidories màximes 

que la llei permet a aquest Ajun-

tament, de 20.000 habitants, que 

poden arribar fins a set".    s.c.

TAMBÉ APUGEN LES RETRIBUCIONS UNS 3.700 EUROS ANUALS

Montserrat Folguera i 
Carme Herrero amplien 
les seves delegacions

SALUT   LA FARMACÈUTICA PARETANA HA RECOLLIT PLASMA DE PERSONES QUE HAN SUPERAT LA MALALTIA EN MÉS DE 245 CENTRES DELS ESTATS UNITS

PARETS.  Grifols ha anunciat que ja 

ha entregat els primers lots d'im-

munoglobulina extrets de perso-

nes que ja han superat la Covid-19 

per iniciar diversos assaigs clínics 

aquest mateix estiu. A través d'un 

comunicat, emès aquest dimarts, 

la farmacèutica paretana ha in-

format que aquests anticossos 

seran analitzats amb l'objectiu 

d'avaluar la seguretat i l'eficàcia 

de la teràpia desenvolupada per 

Grifols, que proporciona una im-

munització passiva i es podria uti-

litzar com a tractament preventiu 

contra el coronavirus.

Per dur a terme l'estudi, l'em-

presa ha recollit mostres de plas-

ma durant els últims quatre mesos 

en els més de 245 centres de dona-

ció que posseeix als Estats Units.

Segons destaca el grup, "les 

immunoglobulines són medi-

caments que es venen utilitzant 

Grifols entrega els primers lots 
d'immunoglobulina anti Covid-19 
per iniciar assaigs clínics aquest estiu

cada dia amb més freqüència 

[...] per tractar i prevenir malal-

ties com el xarampió, la ràbia 

o el tètanus". En aquest sentit, 

destaca que "podrien constituir 

una opció terapèutica per res-

pondre a futurs brots de virus 

emergents i altres patògens".

El desenvolupament d'aquest 

projecte forma part d'un acord 

de col·laboració amb l'Autoritat 

Estatunidenca d'Investigació Bio-

mèdica Avançada (BARDA, per les 

seves sigles en anglès), l'Agència 

del Medicament dels Estats Units 

(FDA), l'Institut Nacional de Salut 

(NIH) i altres organismes regula-

dors del país nord-americà.

En paral·lel, Grifols està treballant 

en un assaig clínic europeu amb 

una immunoglobulina hiperimmu-

ne desenvolupada a partir de plas-

ma extret de persones recuperades 

de Covid-19 a Europa.  acn

La teràpia proporciona una
immunització passiva i es

podria usar com a tractament
preventiu contra el virus

Divendres, 31 de juliol de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 14h: Al 

Dia Vallès Oriental; a les 18h: Casal d’Estiu; a 

les 18.30h: Estiu 2020; a les 19h: NEX Estiu; a 

les 20.30h: Documentals: Montornès ‘El tras-

bals d’una guerra’

Dissabte, 1 d'agost de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana 

A les 18h: Horari d’estiu

Diumenge, 2 d'agost de 2020

A les 18h: Horari d’estiu

Dilluns, 3 d'agost de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 18h: 

Casal d’Estiu; a les 18.30h: Estiu 2020; a les 

19h: NEX Estiu; a les 20.30h: Documentals: 

Martorelles ‘Tots som Derbi. La fàbrica de les 

emocions’

Dimarts, 4 d'agost de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 18h: 

Casal d’Estiu; a les 18.30h: Estiu 2020; a les 

19h: NEX Estiu; a les 20.30h: Parlem-ne d’estiu

Dimecres, 5 d'agost de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 18h: 

Casal d’Estiu; a les 18.30h: Estiu 2020; a les 

19h: NEX Estiu; a les 20.30h: Visions: Turisme 

al Baix Vallès (r), amb Alba López

Dijous, 14 de maig de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 18h: 

Casal d’Estiu; a les 18.30h: Estiu 2020; a les 

19h: NEX Estiu; a les 20.30h: Parlem-ne d’estiu

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

22/07 Manuel Cosmo Caballero 72 anys

PARETS DEL VALLÈS

22/07 Miguel Navarro Cañas 87 anys

21/07 Enrique Forns Roca 86 anys

LA LLAGOSTA

13/07 Maria Bocanegra Cuevas 73 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

21/07 Daniela Montoya Verges (La Llagosta)

20/07 Nathan Daniel Hermoza Benítez (Mollet)

20/07 Enrique Abadiano Santiago

15/07 Kilian Tomas Gonzales Da Silva

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

amb consentiment dels pares

Naixements

arxiu

MONTSERRAT FOLGUERA

arxiu

CARME HERRERO  



dv, 31 juliol 2020 9

arxiu

Decorar amb coixins de colors 
variats, recurs per animar l'estança
Els coixins són un element que fa 
un espai més acollidor i càlid, a més 
de brindar comoditat durant el des-
cans. Per a fer que l'ambient es vegi 
més animat i informal, millor combi-
nar-los en diversos colors. Un punt 
important per donar protagonisme 
al color és usar un fons neutre. Per 
exemple si decorem la sala, és millor 
si el sofà és blanc, beix o gris, per a po-
der canviar les tonalitats sense por de 
crear una mala combinació. 

Sobre aquesta base, els colors des-
tacaran transformant-se en el punt 
focal de l'espai. És important també 
combinar amb la resta de la deco-
ració com a catifes, cortines, parets 
i quadres. Les combinacions poden 
ser moltíssimes. Algunes idees de to-
nalitats serien en colors cítrics (groc, 
taronja, verd, rosa), gammes blavos-

es (clars i foscos) o colors naturals 
(xocolata, beix, sorra, canyella) fent 
d'aquesta manera un ambient més 
càlid i natural. Si desitges quelcom 

més primaveral, usa tonalitats florals 
(rosa, vermell, magenta, lavanda, ro-
sella, taronges...). Tot dependrà dels 
teus gustos i creativitat. amic

Els jardins ecològics són respectuosos 
amb el medi ambient i res tenen a veu-
re amb els convencionals que veiem en 
tots els parcs, llocs públics o cases. Per a 
crear un jardí ecològic, és essencial triar 
plantes autòctones i llavors orgàniques. 
El millor és agafar esqueixos de la ma-

teixa naturalesa o elegir llavors BIO. 
Aquesta elecció garanteix que no han 
estat manipulades amb fertilitzants, 
pesticides o tractaments artificials. 
Cada planta té el seu moment de sem-
bra, però el recomanable per a estalviar 
aigua és a la tardor, perquè durant l'hi-

Idees ecològiques 
per aplicar al teu jardí

vern la planta absorbirà aigua i tindrà 
temps de créixer i florir per a la pròxi-
ma primavera. Si has de comprar la ter-
ra, ha de ser ecològica. La millor és la 
que té fums de cuc que drenen perfec-
tament l'aigua. I els tests si són d'argila 
natural, donaran al jardí un toc rústic. 
Per a eliminar les plagues existeixen en 
el mercat productes ecològics, però fer 
pesticides casolans és molt més reco-
manable. Una opció és empolvorar pe-
les d'ou o cendra en el sòl.   amic 
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URBANISME EL GOVERN HA FET PÚBLIC UN REGISTRE EXHAUSTIU DE TOTS ELS IMMOBLES I TERRENYS AFECTATS I OBRIRÀ UNA OFICINA DE MEDIACIÓ EN CAS DE CONFLICTE

L'Església té inscrites 11 finques sense 
acreditar-ne la propietat al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. L'Església catòlica 

ha inscrit 11 finques al seu nom al 

Baix Vallès sense cap títol que n'ha-

gi acreditat la propietat, segons el 

Govern. Al conjunt de Catalunya, 

aquestes apropiacions indegudes 

arriben a 3.722, la majoria a les 

comarques de Lleida. Les inscrip-

cions, fetes entre el 1946 i el 2015, 

són majoritàriament construcci-

ons de culte (50%), com ermites o 

cementiris, però també hi ha ter-

renys rústics i edificis com recto-

ries o palaus.

Davant d’això, el Govern crearà 

una oficina de mediació perquè 

les parts afectades negociïn en 

aquells casos en què hi hagi dubtes 

o conflictes per la titularitat d’una 

propietat. L'Església va dur a ter-

me les immatriculacions a l'empa-

ra d'una llei franquista de 1946 en 

vigor fins al 2015 que li permetia 

actuar com a notari.

Les dades de totes les finques 

indegudament apropiades per 

part de l’Església consten al con-

junt dels registres de la propietat 

de Catalunya, i des d'ara es poden 

consultar en un mapa interactiu on 

es pot veure el nombre de finques, 

el tipus, la ubicació, el registre cor-

responent i la titularitat dels im-

mobles. Així, el registre recull els 

82 immobles o terrenys afectats al 

Vallès Oriental.

A cinc municipis baixballesans
Al conjunt del Baix Vallès són cinc 

els municipis amb temples o edi-

ficis indegudament matriculats: 

Mollet, Montornès, Sant Fost, Pa-

rets i Montmeló, sent Montornès 

i Mollet les localitats amb més 

immobles. En el cas de Mollet els 

BAIX VALLÈS. Impulsar la línia or-

bital ferroviària Sabadell-Grano-

llers-Mataró, desdoblar i millorar 

l'R3, executar l'intercanviador R3-

R8, millorar els accessos ferrovia-

ris a Barcelona, connectar les línies 

R2 i R3 a les Franqueses, fer més 

aparcaments d'intercanvi i garan-

tir la parada dels regionals de l'R11 

a Granollers i Mollet. Aquestes són 

algunes de les al·legacions que pre-

sentarà el Consell Comarcal del Va-

llès Oriental al Pla de Mobilitat del 

Vallès, un pla redactat pel Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat 

i que ha de guiar les actuacions de 

l'àmbit fins al 2026.

L'objectiu de les al·legacions, 32 

en total, és demanar més inversi-

ons a la comarca i la participació 

del territori en l'execució i el se-

guiment del pla. Entre d'altres, les 

al·legacions expressen la preocu-

pació per l'emergència climàtica 

i demanen que el PEMV sigui més 

ambiciós en el transport públic i la 

mobilitat no motoritzada.

A més de l'aposta clara pel ferro-

carril, les al·legacions també recla-

men la creació d’una xarxa pedala-

ble estructurant per a la mobilitat 

quotidiana i aparcaments segurs a 

totes les estacions. També es dema-

FONT: GENERALITAT
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ESGLÉSIA DE SANTA MARIA, GALLECS

immobles són 3: serien el temple 

de Sant Vicenç, el temple de Santa 

Maria a Gallecs propietat del Bis-

bat de Terrassa i un terreny urbà 

sense identificar propietat de la 

Parròquia de Sant Vicenç. 

Pel que fa a Montornès també 

serien tres els edificis: la casa rec-

toral, el centre parroquial i el tem-

ple de Sant Sadurní, titularitat de 

la Parròquia de Sant Sadurní de 

Montornès. En el cas de Sant Fost 

hi hauria l'ermita de Sant Cebrià, 

propietat de la parròquia de Sant 

Fost i el temple de Sant Fost, pro-

pietat del Bisbat de Terrassa. Pel 

que fa a Montmeló els edificis seri-

en el de la casa rectoral i el temple 

de Santa Maria, propietat tots dos 

de la parròquia de Santa Maria de 

Montmeló. 

Per últim, també estaria inscrit 

el temple de Sant Esteve de Parets, 

amb la parròquia de Sant Esteve 

com a titular de la propietat. 

Una oficina per arribar a acords
Davant d'una immatriculació, si el 

legítim propietari vol recuperar la 

finca, s'ha d'adreçar als jutjats per 

demostrar que l'immoble li per-

tany. Aquesta acció no prescriu i, 

per tant, no hi ha límit de temps per 

presentar la demanda.

Amb l'objectiu de "cridar" a la 

mediació entre les parts que recla-

men la propietat, el Departament 

de Justícia ha creat l'Oficina de Me-

diació sobre Immatriculacions, un 

servei que pretén servir per arribar 

a acords extrajudicials per la via del 

diàleg. Actualment, la major part de 

les disputes són per la inscripció de 

llocs de culte ubicats en propietats 

privades i solars rústics, al voltant 

d'esglésies i rectories.

Segons mossèn Fidel Catalàn, 

moderador de la Cúria del Bisbat 

de Terrassa: "L'església el que 

ha fet és utilitzar les figures que 

l'Estat espanyol dona per poder 

anar al registre de la propietat i 

donar fe d'allò que és propietat 

de l'església de temps immemo-

rials". També recorda que: "No és 

fins a l'any 1998 que l'Estat per-

met a l'església registrar els tem-

ples i és llavors que l'església ha 

d'anar a córre cuita".  

Amb tot, considera "oportuna" 

la proposta de mediació del govern 

en casos de queixes a l'església de 

propietats del segle XI o XII, quan 

encara no existia el Registre Civil, 

però creu que "es doblen els ca-

nals existents".  

na la millora integral i a fons de la 

xarxa viària existent i especialment 

dels enllaços de la C-33 i la C-59.

Respecte al Quart Cinturó o ron-

da del Vallès, es reclama que es 

tingui en compte el territori per 

a qualsevol decisió sobre l'opor-

tunitat, traçat o característiques 

d'aquesta infraestructura.

Les al·legacions van ser apro-

vades en el ple de l'ens comarcal 

celebrat la setmana passada. Van 

votar-hi a favor el PSC, Junts i En 

Comú Podem; ERC va fer-ho en 

contra i Cs va abstenir-se. ERC, 

principal partit a l'oposició, va la-

mentar que “no s’hagi comptat 

amb el parer de la meitat de les 

alcaldies de la comarca –les 17 

d’ERC més les dues indepen-

dents– ni tampoc amb el con-

sens d’un dels dos grups majori-

taris de l’ens, el republicà”, deia 

el portaveu republicà i alcalde de 

Martorelles, Marc Candela.

Candela assegurava que l’acord 

“de la sociovergència” manté el 

suport a la construcció del Quart 

Cinturó, i es mostrava estranyat 

perquè “per primer cop, el grup 

dels comuns (soci comarcal de 

PSC-Junts) es manifesti a favor 

d’afegir una nova carretera al 

Vallès”. 

TERRITORI  ERC, PRINCIPAL PARTIT A L'OPOSICIÓ DEL GOVERN COMARCAL, HI VOTA EN CONTRA PERQUÈ CONSIDERA QUE ES DEIXA LA PORTA OBERTA AL QUART CINTURÓ

El Consell Comarcal fa 32 al·legacions 
al Pla de Mobilitat del Vallès
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Els comerços i serveis de proximitat 

ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

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

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

COBERTURES

Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-

manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 

Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 

Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 

de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 

Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES

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

ASSEGURANCES

ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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Roger Llinàs: "Els boscos són un 
autèntic polvorí. La situació és 
extremadament preocupant"

MOLLET. Un mes i escaig després de 
l'entrada de l'estiu, el nou cap del 
parc de bombers de Mollet, Roger 
Llinàs, alerta de la situació en la 
qual es troben els boscos del terri-
tori i en general de tota Catalunya. 

Segons Llinàs, tot i que aquest 
2020 es presenta com un any favo-
rable a no tenir incendis forestals, 
gràcies en part per les pluges que 
van caure durant la primavera i han 
continuat durant l'estiu: "Els bos-

cos són un autèntic polvorí. La 

MEDI AMBIENT  EL NOU CAP DEL PARC DE BOMBERS DE MOLLET DENÚNCIA L'ABANDÓ  DEL BOSC I FA UNA CRIDA A LA SEVA GESTIÓ

ROGER LLINÀS  El sargent és des de l'1 de juliol, el cap de bombers de Mollet

bombers

Hem posat en marxa un canal de Telegram 
Segueix-nos per estar al dia de l’actualitat baixvallesana amb els diaris Som

VOLS ESTAR INFORMAT 
SOBRE EL BAIX VALLÈS?

JA ENS POTS 
SEGUIR A 

TELEGRAM

Som Mollet-Baix Vallès

bomba està allà posada", alerta i 
afegeix: "La situació és extrema-

dament preocupant. Tenim uns 

boscos amb unes masses arbra-

des molt denses i molt continues, 

provocades per l'abandó i per la 

no gestió del bosc i això fa molt 

difícil aturar els incendis", una 
situació en la qual segons Llinàs, en 
èpoques de sequera i calor extrema, 
ràpidament escapen de l'extinció. 

"Ja no és un tema de capacitat 

d'extinció, hem de mirar què està 

passant al món", assenyala el cap 
de bombers de Mollet qui fa una 
crida a la prudència i a la responsa-
bilitat. 

35 anys al cos
Llinàs arriba al parc de Mollet, des-
prés de  més de tres dècades al cos 
de bombers. El sergent, de 55 anys, 
va assumir el càrrec el passat 1 de 

juliol arran de la jubilació del seu 
predecessor, Fernando Jiménez. 
La seva trajectoria sempre ha es-
tat lligada a nivell operatiu a la Re-
gió d'Emergències Metropolitana 
Nord. Va començar a Rubí on va 
exercir de bomber i caporal durant 
14 anys,  va ser sergent a Sabadell 
durant 9 anys i del 2009 fins a l'ac-
tualitat ha estat el responsable de 
l'àrea d'accidents de trànsit, càrrec 
que compaginava amb el de Sots-
caps de Guàrdia, el qual li va perme-
tre treballar al parc de Mollet. 

Llinàs afronta el nou càrrec a 
Mollet "amb molta il·lusió" i amb 
l'objectiu "d'acabar de convèncer 

els responsables de la regió de la 

importància estratègica del parc 

de Mollet, per tal de potenciar-lo 

amb més mitjans, personal i ve-

hicles i fer que sigui un parc de 

referència" a Catalunya. 

El sergent recorda que durant 
molts anys el cos "ha estat arra-

conat en matèria d'inversions" i 
que s'havia arribat en una situació 
"bastant preocupant", la qual es-
pera que es reverteixi aviat gràcies 
al projecte 2025: "La situació hau-

ria de tancar-se a principis d'any 

amb 8 persones per torn", explica 
i assegura que tot i la pandèmia "les 

previsions s'estan complint i les 

noves promocions s'estan incor-

porant", també pel que fa a l'actua-
lització del parc mòbil.

Actualment, la plantilla de Mollet 
la formen una trentena de bombers. 
El parc també acaba d'estrenar un 
nou vehicle lleuger per transportar 
el personal, que se suma als tres ca-
mions, un de lleuger i dos de pesats 
amb els quals ja comptava el parc 
molletà.  anna mir  

Equipaments

Després de més de 20 anys de reivin-

dicacions, un nou entrebanc ha deixat 

els Bombers de Granollers sense un 

equipament digne. Les obres d’am-

pliació del parc, que van començar al 

novembre, han quedat aturades des 

de principis de juny. L’empresa So-

ler Constructora ha renunciat a l’obra, 

pressupostada en 1,02 milions d’eu-

ros i amb el termini d’execució de deu 

mesos. Segons Josep Giménez, re-

presentant sindical de la UGT al parc 

de Bombers, Soler Constructora ja va 

anunciar, abans de començar l’obra, 

que l’empresa es trobava en una “si-
tuació crítica”.Va acceptar de fer-la 
perquè se li va adjudicar en un paquet 
amb altres obres, com una escola, que 
al final li ha interessat més. L'obra 

preveia la renovació de la façana i la 

rehabilitació de l'edifici actual.

ATURADES LES 
OBRES DEL PARC 
DE GRANOLLERS

RELIGIÓ

L'Ajutament 

denega a Al Huda 

l'ús de Riera Seca 

per a la festa del xai

MOLLET.  La Comunitat Islàmica Al 
Huda de Mollet, enguany no podrà 
celebrar la Festa del Xai com ho feia 
habitualment. L'Ajuntament ha de-
negat la petició per fer ús del pave-
lló de Riera Seca aquest divendres 
31 de juliol de 7.30 a 9 h. En el seu 
escrit de denegació, la regidora de 
l'Àrea de Serveis Personals i Acció 
Cívica, Mercè Pérez, desestima la 
sol·licitud que va ser presentada 
per la comunitat islàmica el passat 
21 de juliol. Pérez argumenta que 
es denega la petició "per contenir 

el brot de Covid-19 i evitar els 

contagis que s'estan donant, so-

bretot, en trobades socials, fami-

liars i d'amistats". 

Martorelles destina 
49.000 euros a 
ajudes de la Covid

MARTORELLES.  L'Ajuntament ha 
destinat 49.000 euros als ajuts lo-
cals d'emergència per la Covid-19. 
D'aquests 15.591,36 € han estat 
per ajudar a famílies i 29.282,83  
€ s'han destinat a les petites em-
preses, comerços i persones autò-
nomes. A aquestes ajudes s'hi su-
men altres ajudes o cancel·lacions 
de taxes com la d’ocupació de via 
pública del mercat, la d’ocupació 
de via pública de les terrasses i el 
canvi de taxa de les terrasses.  En 
els darrers mesos l'Ajuntament ha 
resolt 60 sol·licituds de 28 famí-
lies del municipi i 22 sol·licituds 
de petites empreses, comerços i 
autònoms. Totes s'han concedit.  

CRISI CORONAVIRUS
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Els darrers mostrejos fets al juny al Besòs 

mostren que la toxicitat i contaminació al 

medi ha "pràcticament desaparegut", se-

gons l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta 

és la situació mig any després de l'incendi a 

l'empresa Ditecsa de Montornès, que va pro-

vocar l'abocament de dissolvents i produc-

tes tòxics al riu. Tot i la millora de la qualitat, 

la població de peixos encara no ha recuperat 

els nivells existents abans de l'incident.

Durant el mes de juny s’ha dut a terme la 

darrera tanda de mostrejos per avaluar la 

qualitat de l’aigua del riu Besòs arran de l’in-

cendi produït a mitjan desembre de 2019. 

Segons l'ACA, els controls han evidenciat 

que la toxicitat i contaminació al medi ha 

pràcticament desaparegut, tret d’un plomall 

d’aigua subterrània contaminada localitza-

da i situada en un radi d’uns aproximada-

ment 300 metres al voltant de la zona sinis-

trada. "Aquest plomall de contaminació 

està sent acotat i tractat amb sistemes 

de remediació per part de l’empresa res-

ponsable", apunten.

En el mateix dia de l’accident, la presència 

d’alguns compostos orgànics emprats com a 

dissolvents detectats al medi superaven en 

més de 10 vegades les concentracions fixa-

des en les normes de qualitat a medi. En el 

mes següent, però, ja no es van detectar con-

centracions elevades en l’aigua del riu, res-

tant afectades les aigües subterrànies i sòl 

contaminant proper a la zona de l’incident. 

En els darrers mostrejos s’observa que les 

comunitats biològiques d’invertebrats ben-

tònics i diatomees s’han recuperat als matei-

xos nivells d’abans de l’incident, mentre que 

la població de peixos, tot i que es recupera 

de manera lenta però progressiva, no ha as-

solit el nivell de densitat de població existent 

abans de l’incident, sobretot en el tram de 

riu més afectat per l'incident i aigües avall. 

Arran dels mostrejos, es preveu fer un se-

guiment de la població de peixos, al cap d’un 

o dos anys, per avaluar el seu grau de recu-

peració. Així mateix, també es mantindrà el 

control d’alguns dels punts d’aigua subter-

rània per valorar els nivells de base d’alguns 

compostos organoclorats detectats. En refe-

rència als danys patits per les infraestructu-

res de sanejament, s’han finalitzat les obres 

de la reposició del col·lector.     

Tots volem sentir-nos acompanyats, estimats, 

desitjats i feliços, però no sempre acceptem que 

aquests anhels impliquen una feina personal. 

Hauríem de començar per sentir-nos acompa-

nyats, estimats, desitjats i feliços amb nosaltres 

mateixos, per després compartir aquesta reali-

tat amb algú altre amb qui sentim una connexió. 

Tots som mereixedors de benestar interior i vers 

amb el nostre entorn. Però  aquest present etern, 

dins del qual tenim un aprenentatge constant, 

és un lloc de feina que requereix d'una actitud 

generosa per part nostra. Autoconeixement, 

ampliar consciència, acceptació, intel·ligència 

social i emocional, creixement interior, sortir del 

patiment... són parts d’una mateixa feina perso-

nal que no sempre acceptem. Sovint, ens resulta 

més fàcil limitar-nos a la queixa, a sentir llàs-

tima de nosaltres mateixos, a culpar als altres 

d'allò que ens passa..., perquè preferim fugir a 

no treballar-nos per dins.

Avui proposo la lectura d'una entrevista de La 

Contra feta al psicòleg Antoni Bolinches, espe-

cialitzat en sexologia i creixement personal. 

M'encanta la seva claredat, la seva simplicitat 

plena de gran veritat i saviesa, potser perquè 

valoro la transparència en un professional, molt 

pel damunt del seu discurs teòric i tècnic. Des-

taco les idees que considero més enriquidores.

· "La competència sexual és avui un dels compo-

nents de l'autoestima".

· "La felicitat no és una estació terme, és una ma-

nera de viatjar".

· "Viure és arriscar-se, caure i aixecar-se".

· "El que més m'ha servit és el que més m'ha costat".

· "Maduresa és capacitat de resistir a la frustració".

· "La convivència és el que erosiona la parella".

· "El desig porta a la parella ... però la disponibili-

tat sexual en parella difumina el desig".

· "La parella és per al que se la treballa!".

· "... un polvo de menys és millor que un de més! 

Si el desig s'inhibeix, la parella corre perill!".

· "Tria parella amb bon acoblament sexual i juga 

i gaudeix sense pensar en erecció ni orgasmes".- 

Les idees de Bolinches potser no agradaran a tot-

hom, per semblar poc romàntiques o poc positi-

ves, però crec que són autèntica realitat.

MEDI AMBIENT  AL JUNY S’HA FET LA DARRERA TANDA DE MOSTREJOS AL RIU

L'ACA assegura que la 

contaminació al Besòs ha 

desaparegut "pràcticament"
Creixement personal i benestar sexual

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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TEIXIT EMPRESARIAL  LA INICIATIVA, IMPULSADA PEL CONSELL COMARCAL, FORMA PART DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL VALLÈS ORIENTAL

EMPRESA  LA DIPUTACIÓ HA FACILITAT LES DADES DEL SERVEI DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Factures no 
pagades: com 
deduir-se la 
pèrdua

Si un client no paga el seu 
deute en el venciment pac-
tat, es pot comptabilitzar una 
despesa per deterioració, 
amb la finalitat de compen-
sar l’ingrés computat en el 
moment de l’operació.
No obstant això, aquesta 
despesa només serà fiscal-
ment deduïble si en la data 
de tancament de l’exercici 
es compleix algun dels se-
güents requisits:
1. Que el deutor hagi estat 
declarat en concurs, o hagi 
estat processat per un delic-
te d’alçament de béns.
2. Que s’hagi iniciat una re-
clamació judicial o arbitral 
contra el deutor.
3. O bé que hagin transcorre-
gut almenys sis mesos des 
del venciment de l’operació.
Si no es donen cap d’aques-
tes circumstàncies, la factu-
ra, de moment, no pot con-
siderar-se com una despesa 
incobrable i, per tant, no té la 
consideració de despesa de-
duïble a l’efecte de l’impost 
de societats.

Els polígons amb fibra de Mollet, Parets i 
Sant Fost, per sota de la mitjana comarcal
BAIX VALLÈS. La connectivitat de 

les empreses a la xarxa és un ele-

ment clau per a l'atracció d'activi-

tat als polígons industrials. Segons 

un estudi de l'Observatori de Polí-

gons d'Activitat Econòmica del Va-

llès Oriental, depenent del Consell 

Comarcal, la comarca compta amb 

connexió a internet de fibra òptica 

en el 77% dels seus 127 polígons.

La  dada,  calculada  a  partir  del  

Sistema d'Informació dels PAE de 

la Generalitat de Catalunya (SI-

PAE), se situa per sota del total de la 

demarcació de Barcelona. "És  una  
proporció clarament inferior a 
comarques com el Barcelonès o 
el  Vallès Occidental on més del 
90%  dels  PAE estan equipats 
amb aquest tipus de connexió", 

apunten els responsables de l'in-

forme. Dels 30 municipis del Vallès 

Oriental que tenen els seus PAE 

registrats als SIPAE, 14 tenen fibra 

òptica a tots els seus polígons.

Per contra, destaquen casos com 

Mollet del Vallès i Parets del  Vallès, 

dos municipis amb un fort pes in-

dustrial però amb una proporció de 

PAE amb connexió de fibra òptica 

clarament inferior a la del conjunt 

de la comarca, amb un 67%.

En concret, dels tres polígons in-

dustrials de Mollet, els de Can Prat 

i la Farinera sí que disposen de fi-

bra, mentre que el de Can Magaro-

la no en té. De fet, al desembre de 

l'any passat es finalitzava l'estesa 

d'alguns trams de fibra a polígons 

molletans, entre els quals alguns 

punts de Can Magarola. Aquesta 

era la primera fase d'obres d'una 

actuació més àmplia, la segona fase 

de la qual encara no s'ha executat.

A Parets, els polígons sense fibra 

són Can Pepet PE2, Nutrexpa UA26, 

el Sector Circuit UP5 i Sector Nord-

est UP6. El cas més flagrant, però, és 

el de Sant Fost, on només el 50% de 

PAE en tenen. A l'altra cara de la mo-

INFRAESTRUCTURES   A LA COMARCA, UN 77% DE LES ZONES D'ACTIVITAT ECONÒMICA DISPOSEN D'AQUESTA CONNEXIÓ A INTERNET

COMERÇ

L'ADHEC sorteja 
1.000 € per consumir 
a la restauració local
MOLLET. Aquest dissabte a les 

12.30 h, el Mercat Municipal aco-

llirà el sorteig dels 1.000 euros 

per gastar als bars i restaurants 

de Mollet adherits a la campanya 

per impulsar el consum a la res-

tauració local impulsada fa unes 

setmanes per l'Associació d'Autò-

noms de Dones i Homes Emprene-

dors de Catalunya sXXI (ADHEC). 

En concret, l'entitat molletana 

repartirà 50 vals de 20 euros per 

bescanviar en els establiments de 

restauració que hi han pres part.

VALLÈS ORIENTAL. El Consell Comar-

cal ha posat en marxa l’anomenat 

MarketplaceVO, una plataforma co-

marcal d’empreses i productes de la 

comarca amb l’objectiu de fomen-

tar la col·laboració entre empreses 

i ajudar a la difusió dels productes 

que s’elaboren al Vallès Oriental.

La iniciativa forma part del Pla 

de reactivació econòmica i social de 

la comarca impulsat per la taula de 

concertació territorial Vallès Orien-

tal Avança (TVOA) que, davant de la 

crisi econòmica derivada de la crisi 

sanitària, considera un element de 

“vital importància” la col·labora-

MOLLET / PARETS. El nombre d'altes 

d'autònoms i societats limitades a 

la demarcació de Barcelona fetes 

als Punts d'Atenció a l'Emprenedor 

(PAE), impulsats per la Diputació, 

han arribat, en el primer semestre 

de l’any, a 492 (105 societats limita-

des i 387 autònoms), segons l'últim 

Termòmetre PAE.

Malgrat l'aturada de l'activitat 

econòmica durant la pandèmia, 

molts ens locals han continuat 

oferint el servei PAE, i en el segon 

trimestre de l’any, s’han donat d'al-

ta 165 empreses i autònoms/es a la 

província de Barcelona, mentre que 

en el primer ho van fer 327.

Al Baix Vallès, els ajuntaments de 

Mollet i de Parets disposen d'aquest 

servei. Fins al 30 de juny, a Mollet 

En marxa un 'marketplace' 
per connectar les 
empreses de la comarca

Els Punts d'Atenció als 
Emprenedors del Baix 
Vallès tramiten 18 altes

ció entre les empreses de la comar-

ca. L’objectiu és donar l'oportunitat 

a les empreses del Vallès Oriental 

de treballar conjuntament i esta-

blir sinergies entre elles. A més, la 

TVOA considera que aquesta col·la-

boració pot fer que alguns dels pro-

cessos de les empreses siguin més 

eficients i puguin reduir costos.

El projecte també mostra la crea-

tivitat de les empreses de la comar-

ca i el talent existent, i facilita la cre-

ació d’ocupació i la competitivitat 

del territori en aquests moments 

de crisi.  El MarketplaceVO recull 

ofertes i demandes de productes 

o serveis d'empreses de diferents 

àmbits o sectors com el comerç, la 

indústria, l’oci, l’hostaleria i la res-

tauració, productes de la terra i pro-

ductes per fer front a la Covid-19, i 

també recull informació sobre ne-

cessitats de formació i ocupació de 

les empreses per detectar els àm-

bits que s'han de millorar. 

Es pot accedir a la plataforma a 

través del web del Consell Comar-

cal, on hi ha geolocalitzades totes 

les empreses que volen donar-se 

a conèixer. Per això s’anima totes 

les empreses del Vallès Oriental a 

utilitzar la plataforma per establir 

  MUNICIPI  Núm. PAE Núm PAE 
amb fi bra

% de PAE 
amb fi bra

la Llagosta 1 1 100%

Martorelles 1 1 100%

Montmeló 5 4 80%

Montornès 10 8 80%

Mollet del Vallès 3 2 67%

Parets del Vallès 12 8 67%

Sant Fost 2 1 50%

Baix Vallès 34 25 73,5%

Vallès Oriental 127 96 77%

FIBRA ALS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA

connexions amb altres empreses 

del territori. “Les relacions que 
s’estableixin a través de la nova 
plataforma poden donar peu a 
projectes, coneixements, col·la-
boracions i negocis que d’una al-
tra manera potser seria més difí-
cil de dur a terme”, diu el conseller 

de Promoció Econòmica i Estudis, 

Jordi Manils.

El Consell Comarcal contactarà 

amb totes les empreses de la co-

marca per informar-les de l’exis-

tència de la plataforma i animar-les 

a incorporar-s’hi a través del for-

mulari d’inscripció.   

neda hi ha la Llagosta i Martorelles, 

amb el 100% de les àrees industrials 

amb la fibra estesa. Segons l'informe, 

en el cas de Montornès i Montmeló 

el percentatge és del 80%, també 

per sobre de la mitjana comarcal. 

En aquests dos casos, els polígons 

que no gaudeixen de fibra són Casa 

Nova, 19 i Masferrer, a Montornès, i 

El Raiguer, a Montmeló.   

es van registrar 13 altes, dues de 

societats i 11 d'autònoms. A Parets, 

es van gestionar 5 altes, 2 societats 

i 3 autònoms. Des de la seva posada 

en marxa el 2014, el PAE de Mollet 

ha tramitat 425 altes (62 societats i 

363 autònoms) i és el cinquè ens de 

la quaretena que hi ha a la demarca-

ció pel que fa a volum d'altes gestio-

nades. A Parets, va engegar el 2016 

i porta 30 altes acumulades. 

Els PAE són oficines autorit-

zades pel Ministeri d'Indústria, 

Comerç i Turisme, des d’on es re-

alitza la tramitació de constitució 

de les formes jurídiques més habi-

tuals (autònoms, SL...) de manera 

telemàtica i gratuïta.   



dv, 31 juliol 2020 15

L'ENTITAT CONSIDERA QUE LA COMARCA TÉ DÈFICITS EN INFRAESTRUCTURES

L'AIBV col·laborarà amb el 
servei d'ocupació de Sant 
Fost, Santa Maria i Martorelles

PATRONAL   S'OFERIRÀ AJUDA EN FORMACIÓ, EMPRENEDORIA I INTERMEDIACIÓ

BAIX VALLÈS. L'Agrupació d'Industrials del 
Baix Vallès (AIBV) ha signat un conveni de 
quatre anys amb els ajuntaments de Sant 
Fost, Martorelles i Santa Maria de Martore-
lles per la prestació de serveis en els àmbits 
de la formació, la intermediació laboral, l'em-
prenedoria, la promoció econòmica i la gestió 
de talent. L'acord es formalitza després que el 
passat mes de juny els alcaldes de Sant Fost, 
Santa Maria i Martorelles anunciessin la posa-
da en marxa d'un servei d'ocupació conjunt.

"Des de l'AIBV fa bastant de temps que 

treballem a la zona, tenim un bon equip 

dedicat a la formació a les empreses i als 

aturats", afirma Demián Tabbia, secretari 
general adjunt de l'AIBV. Tabbia considera 
que amb aquesta col·laboració amb els ajun-
taments del territori "s'obre una porta" per 
demanar ajudes en matèria de formació i pro-
moció econòmica durant els pròxims anys, 
tenint en compte que "la situació és compli-

cada i ho serà més després de l'estiu".
A banda d'aquesta col·laboració amb la for-

mació, l'AIBV també ha cedit un espai de les 
seves instal·lacions a la Serradora per ubi-
car-hi els dos tècnics dels ajuntaments que 
s'encarregaran d'assessorar els veïns dels 
tres municipis en matèria laboral, els quals 

prèviament hauran d'adreçar-se a les seves 
Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC). Un cop 
allí, i segons la seva petició, se'ls derivarà a la 
Serradora. Mentre que la formació es realitza-
rà a les escoles Montserrat de Martorelles.

L'alcalde de Martorelles, Marc Candela, es 
mostra "il·lusionat" amb l'acord i considera 
que "potencia el servei conjunt dels tres 

municipis". El conveni es va signar dijous de 
la setmana passada.

Segons l'alcalde de Sant Fost, Carles Miquel,  
"el servei ja està en marxa i s'han atès les 

primeres consultes", i es preveu que l'aten-
ció presencial a la Serradora comenci a fun-
cionar en unes setmanes, probablement des-
prés del període de vacances.

Experiència formativa
L'AIBV fa temps que es dedica a la formació 
i assessorament per a la inserció laboral. En-
tre els últims projectes engegats destaca Sin-
gulars, dedicat a la inserció laboral de joves 
entre 16 i 29 anys amb el qual es van inserir 
60 persones en les empreses de la zona. Tam-
bé el projecte +30, amb el qual es van formar 
10 conductors d'autobusos a petició de l'em-
presa de transports Sagalés, dels quals la mei-
tat van acabar sent contractats.  anna mir

VALLÈS ORIENTAL. Els presidents territorials 
de Pimec del Vallès Oriental, Vallès Occiden-
tal i Maresme-Barcelonès Nord es reunien 
fa uns dies per definir les infraestructures 
que Pimec considera necessàries a la sego-
na corona metropolitana amb l’objectiu de 
consensuar-les amb els consistoris i la resta 
d’agents socials. En aquest sentit, Pimec con-
sidera essencials millores en la connexió de 
la B-30; l’enllaç del Maresme (C-32 / N-II) 
amb l’AP-7 entre Tordera i Girona, el Corre-
dor Ferroviari Mediterrani, millora de la xar-
xa i servei de trens de rodalia, comunicació 
ferroviària o tramvia orbital que connecti 
Mataró-Granollers-Sabadell, potenciar l’ús 

de l’aeroport de Sabadell per al transport de 
mercaderies, rescat dels peatges: barreres 
de Mollet, Vilassar i Martorell, i l’estació fer-
roviària de mercaderies de la Llagosta.

Segons el darrer informe sobre estats 
comptables de les pimes, elaborat per l’Ob-
servatori de Pimec, les pimes de la segona 
corona metropolitana Nord tenen una mida i 
un volum de vendes superior a la mitjana de 
Catalunya, amb major potencial exportador, 
amb importants eixos de comunicació cap a 
França pel transport de mercaderies. L’estudi 
també posa de manifest que no disposen de 
suficients infraestructures ni connexions ade-
quades entre les tres comarques.   

Pimec demana actuacions urgents 
a la segona corona metropolitana

Sant Jordi d’estiu a La Gralla

- Com vau preparar la diada?

- Eva: Era un Sant Jordi molt diferent. 
Sabíem que no seria feina d’una set-
mana, sinó que tot seria el mateix dia 
23. I sobretot teníem molt en compte 
totes les mesures sanitàries, estudiant 
els protocols per prendre precaucions 
i que tot sortís bé, perquè volíem que 
fos una festa, que la gent pogués venir 
a comprar el seu llibre, però entenent 
que estem en un moment delicat i no 
podíem ni tenir la botiga massificada 
ni deixar que això ens posés a tots en 
perill. A Sant Jordi, la gent té la data al 
cap, es prepara i nosaltres estem un mes 
preparant-ho. A principis de març ja co-
mencem a preparar-ho i les vendes són 
al llarg de la setmana. El dia anterior a 
Sant Jordi ja és un dia molt bo de vendes. 
I l’ambient. La gent es lleva amb la rosa 
pensant en anar a comprar el llibre per 
a la família. Ara no, hi havia molta gent 
que ni se n’havia assabentat que fèiem el 
dia del llibre.
- Quin pes econòmic i emotiu té Sant 

Jordi per a La Gralla?

- Eva: Per nosaltres Sant Jordi és un dels 
dies forts de l’any, tant econòmicament 
com festivament. Són molts dies amb 
anterioritat preparant-lo i venim amb 
moltes energies i moltes ganes. Treba-
llem moltíssim, moltes hores seguides, 
però amb molta il·lusió perquè la gent 
ho viu molt. És una festa molt nostrada, 
que com a llibreters la vivim, però veus 
que la gent també se l’ha fet molt seva. I 
econòmicament és un terç de les vendes 

anuals i per tant és moltíssim. 
- Explica’ns com va anar aquesta edi-

ció estiuenca?

- Eva: Evidentment millor que un dia 
normal o que un dissabte de juliol, però 
res a veure amb el que és Sant Jordi. Hi 
va haver moviment, sobretot a la tarda. 
Al matí va ser molt tranquil amb un pic 
de feina en alguna hora.
- Us vau veure obligades a canviar les 

signatures.

- Eva: Sí. La setmana anterior, amb els 
rebrots a Barcelona, teníem la incògnita 
de si ho podríem fer o no, perquè la ma-
joria d’autors programats justament ve-
nien d’allà. Vam esperar a última hora i 
divendres a la tarda ja ens van començar 
a trucar les editorials dient que no po-
drien fer les signatures, perquè s’havien 
d’evitar els desplaçaments. Aleshores 
vam dir: ostres, els autors locals voldran 
seguir fent-ho, tenen ganes de venir? I 
vam fer una cosa més d’estar per casa, 
més de proximitat.
- Què us atrau del model cooperatiu?

- Eva: Ser una cooperativa et permet 
treballar molt diferent, no hi ha una 
persona que dicta com s’han de fer les 
coses i la resta les executa, sinó que tots 
decidim entre tots com volem que sigui 
el nostre model de negoci, quines coses 
ens interessen. És tot 
en comú i llavors t’ho 
fas més teu. Hi estàs 
més implicat, perquè tu 
formes part d’allò que 
es decideix.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar el passat dijous 23 de 
juliol la llibreria cooperativa La Gralla, a Granollers, per gaudir de l’edició 
estiuenca de la diada de Sant Jordi. Eva Portell, sòcia de La Gralla, va 
explicar com va anar aquest Sant Jordi completament diferent, en el qual 
van col·locar un estand a la porta de la botiga el mateix dijous a la tarda.

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

m.c.

ACORD OFICIAL Els alcaldes dels tres municipis amb representants dels industrials en l'acte
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OPINIÓ

El Baix Vallès es troba en un espai privilegiat pel que fa a vies de comunicació, 

un encreuament de grans d'infraestructures com l'AP-7, la C-33 i la C-17 i el 

nus ferroviari de línies com l'R2, l'R3 i l'R8, que el situen en el mapa com un 

punt clau proper a Barcelona. Però aquesta proximitat a la cituta Comtal no es 

tradueix en una connectivitat eficient entre Barcelona i alguns dels municipis 

baixvallesans, que pateixen dèficits històrics pel que fa al transport públic. El 

cas més flagrant és el dels municipis que es troben al marge esquerre del Besòs: 

Montornès, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost, que a diferència 

de les poblacions al marge dret no disposen de connexió ferroviària, un fet que 

comporta un greuge per als ciutadans d'aquest territori. Ara, aquests municipis 

afectats, juntament amb altres més al nord com la Roca del Vallès i Vilanova del 

Vallès fan un front comú per reclamar al Govern català un servei de bus express 

que els connecti amb la capital catalana, una línia més necessària que mai si es 

té en compte l'objectiu de reduir l'entrada del vehicle privat a Barcelona i assolir 

els objectius de gasos contaminants davant l'emergència climàtica. 

CONNEXIÓ EFICIENT 

Editorial

a pandèmia de la Covid-19 ha 
constatat que la societat tal com 
està funcionant avui en dia no està 
preparada per donar resposta a 
una crisi com la que estem patint. 

A més de la profunda crisi econòmica, assis-
tim a una crisi en l'atenció a les persones. La 
sanitat, l'educació, l'atenció a la gent gran, 
l'habitatge o l'alimentació de les persones 
vulnerables han patit una sotragada molt 
important i s'ha posat de manifest que no 
estem preparats per donar-hi una resposta 
adequada. L'educació ha estat un dels ser-
veis públics que s'ha vist desbordat. Hi ha 
enormes diferències en el nostre sistema 
educatiu, un sistema que no compleix una de 
les premisses més importants en educació: 
la igualtat d'oportunitats.

Amb el confinament,  l’alumnat  ha hagut 
de fer front a tasques escolars via telemàti-
ca, però s’ha produït una vulneració del dret 
bàsic a l'educació sobretot en els casos de fa-
mílies més vulnerables. La suposada atenció 
a aquestes, posant al seu abast connexions a 
internet i equips informàtics per poder fer 
les activitats proposades pels centres i el seu 
acompanyament, no ha funcionat com calia, 
excloent moltes famílies del dret a l'educació 
dels seus infants. Això és del tot inadmissible.

Ara és l'hora de l'educació
De cara al curs 2020/2021 i amb la incer-

tesa de quina situació ens trobarem amb la 
pandèmia, el Departament d'Educació ha de 
posar les mesures necessàries per assegurar 
el dret efectiu a l'educació dels infants, joves 
i adults, el dret a la salut de tota la comunitat 
educativa i els drets laborals del personal de 
tot el sistema educatiu.

Les instruccions del Departament d'Edu-
cació sobre la tornada a l'escola són del tot 
insuficients per la seva ambigüitat i per la 
manca de concreció en les qüestions més 
importants com són les ràtios que tindran 
les aules i com es garantirà la prevenció de  
la salut de tota la comunitat educativa.

Per garantir una educació de qualitat i se-
gura, des de Mollet en Comú reivindiquem 
l'educació com a eix vertebrador d'una soci-
etat més igualitària. Perquè això sigui possi-
ble s'haurà d'avançar cap a una inversió del 
6% del PIB, baixar les ràtios en tots els nivells 
educatius per garantir la necessària distàn-
cia de seguretat, tot habilitant nous espais  
educatius segurs, augmentar les plantilles 
de tot el personal que intervé en el sistema 
educatiu, garantir, si fos necessari, l'accés a 
l'aprenentatge en línia de tot l'alumnat i in-
cloure personal sanitari en els centres.

Pensem que ara és el moment i no podem 
deixar passar l'oportunitat  d'implementar 
totes aquestes mesures i moltes més, que 
l'educació necessita urgentment. També 
convidem a la ciutadania a estar alerta per-
què totes aquestes condicions es compleixin, 
de no ser així caldrà la reivindicació contínua 
des de tots els col·lectius implicats.

L

GABRIEL 
ESPINOSA

Regidor de Mollet en Comú

ls carrers el primer diumenge de 
confinament tenien al caire d'una 
pel·lícula futurista de ciència-fic-
ció. La primavera, valenta, treia al 
cap i em preguntava, com podien 

conviure l’horror i la vida?
La nostra generació privilegiada, no co-

neix situacions com les que vivim. Aquest 
enemic comú però estranyament invisible 
pot estar en el nostre propi cos i el dels altres. 
Malauradament, els qui van viure una post-
guerra saben del patiment, la gana i l’horror. 
Després d’anys de treball, complint amb tots 
els seus deures, ha resultat que la sanitat no 
els ha pogut atendre com es mereixien. I és 
en aquest col·lectiu, on el virus s'ha acar-
nissat al seu aire, són els més vulnerables,  
molts d’elles i ells, 
ho han pagat amb la 
seva vida.

Els metges, perso-
nal sanitari, cuida-
dors de residències 
i de neteges són, els 
que ens han salvat i 
elles i ells, han expo-
sat també, les seves 
vides. Al marge del 
suport emocional 
que amb els aplau-
diments els hi oferí-
em cada dia,  durant 
el confinament, es-
perem que la nostra 
classe política sigui 
eficaç i ho compen-
si. No em refereixo 
a retribucions pun-
tuals, o reconeixe-
ments verbals de 
valentia, el respecte 
que els hi devem ha de ser pràctic, traduït en 
augment de sous estables a tot el col·lectiu. 
La salut és el primer, ho recordarem?

La naturalesa humana no és conscient de 
la seva fragilitat. Amb la Covid-19, malaura-
dament, el nostre cos físic és el responsable 
que es desencadeni dins d'ell. El cos és l'ene-
mic i alhora receptor, pot rebre i alhora pro-
vocar el mal a altres persones.

És una sensació estranya perquè voldrí-
em desempallegar-nos de la responsabilitat 
i no podem, en som la causa. Certs col·lectius 
s’afanyen a voler despendre’s de responsabi-
litats, criticant els governs, exigint llibertats 

Després del confinament
i qüestionant les mesures per guanyar en 
seguretat de les persones. Però alhora, col-
lectius d’autònoms, o persones que viuen al 
dia, s’enfronten a la salut o la supervivència. 
Grups de desfavorits, que necessiten del dia 
a dia per guanyar diners i poder compra el 
menjar per sobreviure. És el difícil dilema de 
les diferents prioritats i que canvia segons la 
butxaca de cada família.

La següent reflexió és d’àmbit interior, 
sorgeix amb  l’esperit contradictori de l'hu-
mà. La sensació de no presència humana 
pels carrers, és d'una incomoditat inèdita, 
que es fa comuna i es torna insuportable.

Són temps d’individualisme, refermat pels 
nostres comportaments, aferrats a les noves 
tecnologies i alhora però, necessitats de la 
presència humana, del gest, del rostre cone-
gut i desconegut que malgrat tot, ens alleuja 
de les nostres febleses, quan pel carrer, ens 
creuem la mirada.

Aquest estat de confinament, ens ha de 
servir per valorar el que és essencial, el pri-
vilegi de poder relacionar-nos amb les altres 

persones, la llibertat 
d'actuar. De gaudir 
d'un dia de sol, de 
la visió dels carrers 
saludant a la gent, 
de passejar per un 
bosc o de córrer 
per un espai obert, 
on t'adones de les 
estacions, del cel 
blau i de possibles 
núvols que s'acos-
ten. Del silenci d'un 
espai natural o  dels 
sons de les veus i 
riures dels amics, 
familiars i també 
dels desconeguts i 
desconegudes.

Com no som amos 
del nostre temps en 
la nostra normalitat, 
durant el confina-
ment, hem tingut tot 

el temps i això ens ha causat ansietat, i una 
profunda sensació de buit i soledat. El silenci 
per guanyar equilibri, com a norma o teràpia 
no forma part de la majoria de les persones, 
possiblement, el silenci ens fa escoltar obli-
gatòriament la nostra feblesa i insignificança 
com a éssers humans i això no ens  agrada.

Per això, per la nostra insignificança i vul-
nerabilitat, per la vida que ara tenim i demà 
potser no.....

Possiblement després, quan el malson 
s’acabi, caminem cap al que és essencial, o 
potser, tornem a la mediocritat d’esperit, 
que ens caracteritza.

E

JUDITH 
VIZCARRA

Fotògrafa
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De tots és conegut que el sector de la música assisteix a una crisi sense precedents. La temporada 
d’estiu, quan tot Catalunya s’omplia de nits amb música en directe és més destacada la nostra 
desaparició dels carrers i places. És evident que cal actuar, i de forma urgent, i és per això que 
el sindicat CCOO de Catalunya i les principals associacions del sector: ARC (Associació de Re-
presentants de Catalunya), ACIMC (Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica), AMJM 
(Associació de músics de jazz i música moderna de Catalunya), AMT (Associació de Músics de 
Tarragona), MUSICAT (Associació professional de músics de Catalunya), SBB (Societat de Blues 
de Barcelona) i l’Acadèmia Catalana de la Música; conjuntament amb la plataforma “Cultura en 
Lluita”, impulsem un text – moció, per fer arribar al conjunt d’administracions catalanes.

A la moció es destaca que el sector cultural català aporta el 5,68% del nostre PIB, ocupa al 4% 
de la població assalariada i tot això lluny de comptar amb el 2% del pressupost ordinari del conjunt 
d’administracions catalanes com és normal a bona part de la UE. Que la despesa per habitant anual 
al nostre país en cultura és de 30 €, mentre a Portugal és de 158 €, a Itàlia 233 € i a França de 476 
€. I que els artistes al llarg del confinament han sortit als balcons a regalar el seu art, a oferir con-
certs, representacions i exhibicions gratuïtes mitjançant les xarxes pujant gratuïtament tot tipus 
de contingut i amb l’única finalitat de fer més fàcil aquesta difícil situació a la resta de persones.

Que el sector de la cultura és un dels més perjudicat de la crisi econòmica derivada de la pan-
dèmia de la Covid19. Sent-ho per diferents motius: en primer lloc, perquè va ser dels primers 
forçats a aturar l’activitat arran de l’estat d’alarma; en segon lloc, perquè seran els últims a tornar 
a poder treballar —alguns experts vaticinen que no hi haurà activitat normalitzada fins a principis 
o mitjans del 2021— i, finalment, perquè molts o inclús la majoria de treballadors del sector no 
sons susceptibles de rebre les ajudes destinades al sector.

Per tot això es demana, entre d’altres, el manteniment de les partides pressupostàries de les 
administracions públiques destinades a cultura, el manteniment de les programacions culturals, 
dels contractes subscrits, la constitució de Taules per l’Emergència Cultural i Plans de Xoc pel 
Sector Cultural, el desbloqueig i la negociació de l’Estatut de l'Artista...

Tanmateix CCOO de Catalunya s’adhereix formalment al manifest Cultura en Lluita. D’aquesta 
forma el sindicat s’ha compromès a fer arribar aquestes reivindicacions a les taules de concertació 
i de negociació on participa conjuntament amb patronal i administracions.

Els sotasignants es comprometen a treballar conjuntament per a fer efectives les seves demandes.

Albert Mas, productor d’espectacles / Dolors Llobet, secretària d'Atenció a l'Afiliació, Estudis 
i Coordinació de Direcció de CCOO de Catalunya / Lalo Plata, secretari General de CCOO al 

Vallès Oriental, al Maresme i a Osona / Pau Aliagas, Orquestra Metropol / Miquel Comadavall, 
Orquestra Maravella / Jose Reig, president de Musicat / Kiku Vallina, productor d’espectacles.

quest curs he compartit amb vos-
altres algunes breus reflexions 
sobre aspectes que m’han semblat 
oportuns i suggestius. Pensaments 

que, en fer-los públics, m’imposen exigència en 
la creació i en el procurar fer-los profitosos per 
als qui llegeixin aquesta columna.

La humanitat, la violència, la identitat, la 
meditació, la justícia, la dignitat, el «procés», 
la pandèmia, la gratitud, l’estimar, la pedago-
gia, han estat alguns dels temes tractats. El 
"procés" i la pandèmia n’han estat protago-
nistes; tanmateix, per a poques coses posi-
tives. Potser només la polièdrica solidaritat 
ciutadana mostrada contra els efectes de 
l’aterrador virus, encara present.

A aquest marc de doble dificultat, s’hi su-
men les calamitats intrínseques a la socie-
tat capitalista —explotació a la majoria per 
part d’una minoria— amb permanents i es-
garrifoses situacions que avergonyeixen el 
pensament humanista. Un escenari amb un 
attrezzo permanent, el capitalisme, i amb al-
tres utillatges més conjunturals que ara són 
el "procés" i la pandèmia. 

A parer meu, aquest poc amable escena-
ri (salut, treball, educació, cultura, justícia, 

A

RECONCILIACIÓ

Humanitòleg

ORIOL FORT I MARRUGAT

llibertats, etc.) demana, amb prestesa, refle-
xions personals lliures, pròpies i optimistes. 
Algunes preguntes potser us poden servir 
per a la reflexió: per què no hi ha milions 
de persones expressant el rebuig a la nos-
tra decadència social, cultural, econòmica i 
humana? Acceptem resignats que el consu-
misme –producció-ús-rebuig-producció– és 
l’única via? Per anar on? La recerca és cosa 
dels "altres"? Què ha passat amb l’economia 
industrial catalana? És bona la dependència 
econòmica del turisme? Creiem que la cultu-
ra és una de les bases de la llibertat? De què 
serveix la revisió destructiva de la història? 
La independència és prioritària? La lluita 
contra la institució monàrquica és peremp-
tòria? Havíem estat mai tan egocèntrics, ge-
megadors i rondinaires?, etc. 

Us suggereixo un vídeo per mirar i escoltar 
–ment oberta– fins que sentiu com la plena 
bellesa humana us porten a la profunda re-
conciliació amb la feliç humanitat possible: 
senzilla, sensible i solidària.  

Vídeo suggerit: Concert per a piano núm. 
3. L. V. Beethoven amb Alice Sara Ott i l’Orc-
hestre Philharmonique de Radio France.

https://bit.ly/3fc1x0l
Al febrer de 2019 Alice Sara Ott va anunci-

ar que havia estat diagnosticada d'esclerosi 
múltiple. Salut i Cultura!

Per compartir

Bústia

Reacció veïnal per la instal·lació 
del mercat al barri de Riera Seca 

L’Associació de Veïns de la Riera Seca ja 
ha rebut les primeres reaccions dels ve-
ïns i veïnes del barri per la instal·lació 
del mercat no alimentari al barri. Aspec-
tes com la seguretat, la disponibilitat dels 
serveis bàsics, l’aplicació de la normativa, 
l’aparcament... són temes que ens hi estan 
arribant i que s’acompanyen, molt sovint, 
amb material gràfic. Encara no hi són to-
tes les parades, per això resulta precipitat 
fer valoracions sobre l’impacte que tindrà 
aquesta ubicació que serà, segons ha afir-
mat l’Ajuntament, provisional.

L’Associació mitjançant aquest escrit vol 
aclarir la seva posició davant aquest conflic-
te entre els marxants i l’Ajuntament de Mo-
llet. La idea que la junta ha tingut un paper 
decisori sobre la ubicació del mercat no ali-
mentari, és errònia i en cap moment ha tin-
gut l'oportunitat de decidir ni de debatre els 
“pros” i els “contres” d'aquesta resolució.

La reunió que es va mantenir amb les 
senyores Mercè Pérez i Mireia Dionisio va 
ser per requeriment de l'associació des-
prés d'escoltar les reivindicacions dels 
paradistes. Davant la postura ferma i ina-
movible de l'Ajuntament, la junta va pro-
posar l'avinguda Teixidores com una altra 
possible opció, perquè presentava una ma-
jor amplitud i millor visibilitat, però va ser 
descartada per motius tècnics.

L’AV de Riera Seca volia aclarir aquest 
punt i de pas convidar els veïns i veïnes del 
nostre barri a fer-hi arribar qualsevol opi-
nió, queixa, proposta o suggeriment que 
hi trobin d’interès o sigui rellevant davant 
aquesta nova activitat al barri. Una activitat 
nova i de gran impacte per la tipologia de 
barri residencial que presenta la Riera Seca.

Cal ressaltar la importància de tenir una 
associació forta i amb prou suport del veï-
nat. No només a nivell individual, sinó també 
col·lectiu. Necessitem persones amb noms i 
adreces, socis/es, necessitem créixer per te-
nir més força. Si volem ser escoltats, neces-
sitem ser visibles. Us facilitem l’adreça elec-
trònica de l’AV de Riera Seca, no dubteu en 
utilitzar-la: avrieraseca@gmail.com.

junta de l'av de la riera seca 
mollet del vallès

La 'nova' realitat

S'està instaurant en l’imaginari col·lectiu una 
realitat que no és la que volem, malgrat que 
alguns diuen que ens farà millors persones. 
No sé en què carai es basen, com el dir que 
una nova onada del virus vindria a l’octubre 
o al novembre com si juguessin a ser Nos-
tradamus. Estem farts de tants experts que 
el que fan és confondre el personal, per no 
dir alguns polítics que manipulen les dades a 
llur conveniència. Com pot ser que un dia es 
digui que a Catalunya han hagut 1.260 conta-
giats nous i a tot l’Estat Espanyol (sí, encara 
formem part d’aquest Estat repressor i cala-
mitós d’esquerres com esgrimeixen els insa-
ciables independentistes) 560 en total?

Pel que fa a Mollet, tot segueix bastant 
igual. Som una ciutat modesta i amb una ren-
da per càpita baixa, que hem fet els deures 

durant el confinament en la seva majoria. 
D’altra banda, per què els comerços re-

gentats per xinesos van tancar una setmana 
abans de l’Estat d’alarma? Tenien informa-
ció privilegiada que no van voler compartir?

La desescalada ha estat figues d’un altre 
paner. Laxa i precipitada; i on alguns joves 
irrespectuosos amb ells mateixos i els seus 
pares i avis, no ho han entès com cal i no per 
manca d’informació. Quan la Generalitat va 
prendre les regnes fa un mes i escaig, segons 
una experiència inexistent, no ens ha anat 
millor que en altres comunitats, al contrari. 
Per tant, què ens portaria una independència 
somniada? Res més que foscor, tristesa, divi-
sió i rancúnia. Això sí, molta autocomplaen-
ça. Mentrestant, alguns s’entesten en posar la 
diana en els Reis, com si no hi haguessin més 
preocupacions. Desviar l’atenció sempre 
ha estat un dels pocs trets diferencials de 
la burgesia catalana. A la qual s’ ha sumat 
ERC, tot esperant l’arribada del Messies.

àlex aguilera 
mollet del vallès

Parets-Mollet-Mataró

Ja han passat alguns dies, però deixeu-me 
manllevar-vos uns minuts del vostre temps 
i així explicar-vos el què vam viure la Dolça 
i jo aquella tarda d'un divendres de juliol. 
Vam coincidir amb l'Héctor i el Haku, així 
es diu el seu pastor alemany, tot passejant 
pels camins de Gallecs. Amb la corretja del 
Haku l'Héctor portava dos gossos lligats, 
ens va explicar que van trobar-se amb 
aquests dos peluts desorientats, sense el 
seu company de dos potes. Estaven per-
duts. I què vam fer? Seguir el procediment és 
clar. Vam trucar a la Policia Municipal de Mo-
llet i ens van dir que ells no podien venir, que 
no tenen cap vehicle preparat per a peluts, 
que passaven nota a la protectora de Mataró 
ja que l'Ajuntament té un conveni amb ells.

Des de Mataró! De Mataró a Mollet en 
cotxe hi ha uns 45 minuts, uns 30 km. Aga-
far els gossos a Mollet, tornar cap a Mataró, 
mirar si tenen xip, localitzar el responsable 
dels peluts i aquest últim cap a Mataró a 
buscar-los, i no ens oblidem, la tornada.

Però teníem una altra opció. Els vam fer 
fotos i els companys d'Espai Gos les van fer 
córrer per les xarxes a l'instant. A un dels 
peluts li vam poder posar l'arnès i van anar 
corrent cap a la Movet, li van llegir el xip, el
pelut és deia Rok, la persona responsable 
era de Parets i al cap d'una estona el va anar 
a buscar. L'altre pelut, en voler posar-li l'ar-
nès, va agafar por i es va escapar. Per sort 
també va ser recuperat i està a casa seva.

A Mollet ens fa falta un espai amb unes 
quantes gàbies grans, preparades per tenir 
els peluts recuperats als carrers de la ciu-
tat, poder llegir el xip, avisar el propietari i 
que els vagi a buscar aquí, a Mollet mateix. 
Ho diu la mateixa protectora de Mataró.

Tan sols pensem en la quantitat de CO2 
que estalviarem en emissions a l'atmosfera 
de tants viatges a Mataró i tornada, quant 
d'estrès, fatiga i patiment estalviarem als 
peluts i amb una mica de sort igual, fins i tot, 
crearíem llocs de treball a Mollet. Som-hi ? 

 dolça i cisco Falip / Membres d'Espai Gos 

mollet del vallès

Front comú per salvar la música en directe
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Campionat de SuperbikeAlba Orois, convocada amb l'estatal sub-18
El bressol del motociclisme estatal torna 
al Circuit de Barcelona-Catalunya el cap de 
setmana amb el Campionat d’Espanya de 
Superbike. Una plataforma de formació per a 
joves iniciats en les dues rodes. 

La bona temporada de la molletana Alba Orois ha tingut recompensa 
amb la convocatòria amb la selecció espanyola sub-18, de l'1 al 5 d'agost 
a València. El combinat espanyol farà aquesta estada amb l'objectiu de 
preparar el Mundial sub-19 del 2021. Orois va assolir l'ascens a la Primera 
Divisió espanyola, tot i que el Sant Adrià ha renunciat a la plaça.

PARETS. Xavier Prat, de 47 anys, 
amb dues filles jugant al club i en-
ginyer industrial, és el candidat 
continuista de la directiva presi-
dida els darrers anys per Dolors 
Palomo. Prat va entrar a la directi-
va fa quatre anys com a vocal però 
des de fa un va guanyar pes, i ara 
és el secretari del club. 

Més activitats socials
El principal eix del grup de tre-
ball de Prat és continuar la lí-
nia marcada en els darrers anys 
al club, tot i que vol potenciar 
l'aspecte social. "Hem de man-

tenir les dues línies entre els 

equips masculins i femenins, i 

sobretot, augmentar, l'estruc-

tura femenina. El proper curs 

tindrem quatre equips feme-

nins i serem el segon equip en 

nombre de jugadores del Vallès 

Oriental", remarca Prat, que afe-
geix: "Però hem de seguir fent 

millores, com ara les activitats 

més socials del club perquè vo-

lem reprendre la celebració de 

colònies, fer unes quantes sor-

tides a veure el Barça o la Pen-

ya Esplugues o, fins i tot, portar 

jugadors professionals amb in-

fants". 

Potenciar base i femení
Pel que fa als sèniors, la proposta 
de Prat implica mantenir el sènior 
masculí a la Divisió d'Honor Ca-
talana "però entre les primeres 

XP

posicions", diu, i adverteix que 
vol millorar la relació entre el pri-
mer equip i la base: "Això és un 

dels aspectes que tenim pen-

dents, però enguany ja ho hem 

començat a recuperar i ja hi ha 

juvenils que faran la pretem-

porada amb el sènior. Volem 

reduir la distància del juvenil 

amb el sènior masculí". Amb el 
sènior femení, el candidat vol que 
continuï la seva escalada fins arri-
bar a la Divisió d'Honor. 

Directiva continuista
El grup està format per exdirec-
tius, com ara Xavier Rivas, tre-
sorer; Andrés Gómez i Francisco 
Garcia, vocals. La secretària seria  
Glòria González.  jl.rodríguez B.

PARETS. El derbi baixvallesà entre 
el CF Mollet UE i el CF Parets tan-
carà la primera i la segona volta 
de la fase regular del grup 1B, de 
la Primera Catalana. Els dos con-
junts vallesans es veuran les cares 
en una de les jornades més relle-
vants, l'últim partit de la primera 
fase que comptarà amb un total de 
18 jornades.  

El partit de la primera volta 
es preveu pel 29 de novembre 
al Camp Municipal del Germans 
Gonzalvo, i a la segona volta, el 
14 de febrer al Josep Seguer. Els 
dos equips tenen com objectiu a 
permanència. El Mollet disputarà 
la primera jornada al camp del Sa-
badell Nord, mentre que el Parets, 
ho farà a casa contra l'Escola Es-
portiva Guineueta.   

El CF Parets - CF 

Mollet UE tancarà 

el calendari

FUTBOL SALA | Eleccions EL FS PARETS CELEBRARÀ DIMARTS, 4 D'AGOST, LES ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA AMB DOS CANDIDATS FUTBOL | Primera Catalana

"Volem reduir la distància 

del juvenil amb el sènior"

XAVIER PRAT

PARETS. Alfonso Rodríguez, de 50 
anys, amb una filla al club i pro-
fessional de l'automatització in-
dustrial, és el candidat crític amb 
la gestió de la directiva de Dolors 
Palomo. Fa dos anys, Rodríguez va 
ser entrenador del club.

El Panda Blau
El candidat s'ha presentat sota 
el nom de Panda Blau, que neix 
amb l'objectiu de trencar amb la 
dinàmica social i esportiva dels 
darrers anys. "La data de les 

eleccions ja és dolenta, però no-

saltres ens presentem per dir 

que hi ha alternativa", admet 
Alfonso Rodríguez, que presen-
ta una candidatura amb Mónica 
Patús, de tresorera, i Cayetano 
Clemente, com a secretari. "Ens 

diem Panda, perquè és un mot 

afectuós amb un dels nostres 

membres", diu. 

Més base i patrocinadors
La candidatura de Rodríguez vol 
posar el futbol sala base en l'eix 
del club. "Es fan sortides, però 

amb pares i mares, volem que 

siguin per a infants. A nosaltres 

ens agradaria que els infants 

omplin dissabte i diumenge el 

pavelló, veient els companys. El 

club ha de girar pels infants del 

club amb uns valors d'aprenen-

tatge, que predominin sobre els 

de la competició", explica el can-
didat a la presidència. 

Un dels punts destacats és la re-
cerca de patrocinadors per man-
tenir el sènior masculí. "No pot 

ser que el cost del primer equip 

es pagui amb les quotes. No hi 

ha cap patrocinador i no hi ha 

jugadors de la base", assenya-
la Rodríguez, que considera clau 
crear un segon equip masculí i do-
nar més sortida als juvenils.

Enfortir el femení
"S'ha de lluitar per consoli-

dar el projecte femení, crear 

equips... i posar una metodolo-

gia de feina, de petites a grans. 

Les jugadores han de saber que 

un dia jugaran al sènior femení, 

cosa que no passa al masculí", 
adverteix Rodríguez.  jl.r.B.

ar

"El club ha de girar pels 

infants, per aprendre"

ALFONSO RODRÍGUEZ

Pau Manel, a 

l'estatal sub-10

ESCACS | Formació

PARETS. Pau Manel, de la Pareta-
na d'Escacs, va participar durant 
la setmana passada al Campionat 
d'Espanya sub-10 d'escacs, que va 
tenir lloc a Salobrenya, Granada. 
El paretà, amb 6 punts, va ser 11è. 
El campió va ser Álex Villa, amb 
8,5 punts, que forma part del Club 
d'Escacs Montornès. 
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STopLed, seguretat 
per als vianants 
Hi ha múltiples factors que interve-

nen en un accident de trànsit. Però 

Què fer quan es produeix? La respos-

ta més habitual és posar-se nerviós i 

això implica que 

oblidem passos 

imprescindibles 

en el procés. La 

majoria d'acci-

dents es que-

den en danys 

materials, sent 

en aquest cas el 

millor fer un co-

municat amis-

tós. Però i si una 

de les parts no 

col·labora? El 

primer és apun-

tar la matrícu-

la del vehicle 

juntament amb 

alguna dada 

identificativa o 

fer una foto amb el mòbil. També és 

aconsellable demanar a algun tes-

timoni les seves dades per a poder 

comptar amb el testimoniatge d'algú 

objectiu. Si no hi ha acord sobre el 

succeït, caldrà trucar a la Policia per 

a cedir-los l'atestat de l'accident. Si 

hi ha ferits o víctimes mortals, s'avi-

sarà als serveis d'emergències i a la 

Policia perquè atenguin tant els ferits 

com l'atestat del sinistre, sent neces-

sari que qui hagi sofert una lesió (si 

és possible) sol·liciti un comunicat 

d'assistència mèdica, necessari per 

a reclamar la indemnització. Passat 

l'ensurt inicial, comunicarem a l'asse-

guradora el que ha passat per al que 

tenim set dies i ells ens indicaran els 

tràmits a realitzar. Si finalment ningú 

accepta la culpa, es pot denunciar en 

un termini de sis mesos i, en el cas de 

no ser admesa, es podrà posar una 

reclamació civil en el termini mà-

ximd'un any.  amic 

Hi ha múltiples factors que intervenen 

en un accident de trànsit. Però Què fer 

quan es produeix? La resposta més ha-

bitual és posar-se nerviós i això implica 

que oblidem passos imprescindibles 

en el procés. La majoria d'accidents 

es queden en danys materials, sent 

en aquest cas el millor fer un comuni-

cat amistós. Però i si una de les parts 

no col·labora? El primer és apuntar la 

matrícula del vehicle juntament amb 

alguna dada identificativa o fer una foto 

amb el mòbil. També és aconsellable 

demanar a algun testimoni les seves 

dades per a poder comptar amb el tes-

timoniatge d'algú objectiu. Si no hi ha 

acord sobre el succeït, caldrà trucar a la 

Policia per a cedir-los l'atestat de l'acci-

dent. Si hi ha ferits o víctimes mortals, 

s'avisarà als serveis d'emergències i a 

la Policia perquè atenguin tant els ferits 

com l'atestat del sinistre, sent necessari 

que qui hagi sofert una lesió (si és pos-

sible) sol·liciti un comunicat d'assistèn-

cia mèdica, necessari per a reclamar la 

indemnització. Passat l'ensurt inicial, 

comunicarem a l'asseguradora el que 

ha passat per al que tenim set dies i ells 

ens indicaran els tràmits a realitzar. Si 

finalment ningú accepta la culpa, es pot 

denunciar en un termini de sis mesos 

i, en el cas de no ser admesa, es podrà 

posar una reclamació civil en el termini 

màximd'un any.  amic 

Accidents, 
com actuar
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Ana 
María

UNA LLAMADA DE AYUDA Y ESTE HA SIDO EL RESULTADO
El día 23 de julio fué un día especial, un día atípico, una 

celebración fuera de fecha pero con unas connotaciones 

increíbles de alegría, Sant Jordi post Covid-19. No se ol-

vidará este año ninguna fecha importante porque todo es 

diferente, nosotros somos diferentes y la sociedad tiene 

que adaptarse a estos cambios para poder mantener viva 

las ilusiones y  la continuidad de nuestras vidas. 

Desde nuestro centro y con ansias de 

participar en esta celebración se deci-

dió colaborar con ADPALL (Asociación 

en defensa y protección de animales 

de Lliçà de Vall). Fue preparada la jor-

nada con cariño y esmero y ultimando 

los últimos detalles para que la expo-

sición de los artículos fuesen visibles 

con la delicadeza del motivo al que 

iba dedicado. Hicimos una llamada a 

través de las redes sociales y no hay 

palabras para describir la gran acogida y respuesta que 

tuvimos. Os fuisteis acercando para colaborar, aportando 

donaciones, comprando rosas de goma Eva que llevan en 

cada uno de sus pétalos horas de dedicación y cariño de 

nuestra querida Susana Castel (colaboradora de Adpall), 

tazas decoradas, bolsas de tela, puntos de libro cedidos 

por LaLopez dejando huella de su  gran talento...

Gente increíble detrás de esta asociación sin ánimo de lu-

cro en silencio pero trabajando sin descanso, con devoción 

y agotamiento mental por ayudar a los indefensos, contra el 

abandono y maltrato.

Entre todos os damos las gracias, porque no hay palabras 

que describan la maravillosa jornada vivida con estos pe-

queños actos. Tienen sobrecarga de deudas, desmorali-

zante, a veces tienen que reinventarse para poder llegar 

a pagar las facturas, comprar ali-

mentos pero como las hormiguitas 

lo consiguen con trabajo duro y 

constante, tesón y sin desvanecer 

en el intento. 

Dar las gracias a la fundadora de la 

asociación; nuestra querida Rosa, 

esta celebración va dedicada a ti, 

por tu generosidad y tu dedicación 

en alma. Eres una especie en peli-

gro de extinción pero se de buena 

tinta que dejas un legado del que están cogiendo testigo 

personas como Susana, Miriam y muchos más.

Esta carta va dedicada a dar las gracias a la generosidad 

desinteresada, de la que me faltan palabras de halago y 

que desde su silencio  gritan ayuda continua y muchas ve-

ces no les llega.

Entre todos hacemos un llamamiento al no abandono y no 

al maltrato.

arxiu

MOTOR EL GOVERN CATALÀ CANVIA LA DIRECCIÓ DEL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA DESPRÉS DE CINC ANYS

també és vicepresident de la Fe-

deració Catalana d’Automobilis-

me (FCA) i president dels oficials 

d’automobilisme tant de la FCA 

com de la Real Federación Espa-

ñola de Automovilismo.

A més, la Generalitat modificarà 

els estatuts de l’empresa per defi-

nir un nou model de governança 

d’aquesta societat, en el qual es 

reforci la figura de la presidència, 

JOSEP LLUÍS SANTAMARÍA

La Generalitat proposa Josep Lluís 
Santamaría per rellevar Joan Fontserè
BAIX VALLÈS. La Generalitat de Ca-

talunya ha proposat nomenar Jo-

sep Lluís Santamaría, actual vice-

president de la Federació Catalana 

d'Automobilisme i lligat al Circuit 

des de la seva inauguració, per re-

llevar Joan Fontserè com a presi-

dent del Circuit de Barcelona-Cata-

lunya. El Govern català va emetre 

dimarts un comunicat anunciant 

les seves intencions. A banda de 

l'adéu de Fontserè, el Govern tam-

bé proposa com a presidenta del 

consell d'administració de Circuits 

de Catalunya SL, Maria Teixidor, 

qui havia estat directiva del FC 

Barcelona fins a l'abril. 

Joan Fontserè va arribar al Cir-

cuit de Barcelona-Catalunya el 

juny del 2015, com a nou director. 

El seu relleu, Santamaria, és ofi-

cial d’automobilisme amb més de 

30 anys d’experiència. Des de la 

inauguració del Circuit, hi ha estat 

vinculat en la direcció de curses i 

com a membre de la Comissió de 

seguiment esportiu. Santamaría 

que recaurà en Maria Teixidor. 

D'aquesta manera, Teixidor subs-

tituirà en el consell d’administra-

ció Vicenç Aguilera, que va cessar 

com a membre d’aquest òrgan i 

també com a president el febrer. 

En l’actualitat, la presidència de 

Circuits de Catalunya l’ostenta el 

president del RACC, Josep Mateu, 

com a interí. 

Els canvis proposats, a l'espera 

PARETS. El president del Comitè 

Olímpic Espanyol, Alejandro Blan-

co, ha volgut animar i transme-

tre el suport de tot el moviment 

olímpic al paretà Sergi Mingote, 

per videoconferència. L'alpinista 

segueix amb el repte de l'Olympic 

Route, que té com objectiu arri-

bar al Mont Olimp, de Grècia, per 

promocionar la candidatura olím-

pica Barcelona Pirineus 2030 i del 

qual ja ha superat més de 4.200 

km en bicicleta. Alejandro Blanco 

ha comentat que "hi ha una part 

esportiva important, hi ha una 

part dels Pirineus important, 

però hi ha una part d'entesa so-

cial que per a mi és més impor-

tant que tota la resta".

Sergi Mingote va sortir el passat 

22 de juny des de l'Estadi Olímpic 

de Barcelona i aquesta setmana 

s'ha posat com obejctiu coronar 

el volcà més alt d'Europa, l'Etna 

(3.350 metres), a Sicília, que alho-

ra del tancament d'aquesta edicií 

havia decidit atacar. Tot seguit, 

reprendrà el camí a Grècia.   

ALPINISME

El Comitè Olímpic 
Espanyol anima 
Sergi Mingote

de la ratificació de la junta d'accio-

nistes de Circuits de Catalunya, SL, 

arribaran en plena recuperació de 

l'activitat amb el Gran Premi d'Es-

panya de Fòrmula 1, del 14 al 16 

d'agost. A més, al setembre serà el 

torn dels campionats de MotoGP i 

WolrdSuperbike.   

Cinc anys

Amb Joan Fontserè al capdavant, el 
Circuit de Barcelona-Catalunya ha 
assolit la fita històrica d'organitzar en 
un mateix any quatre campionats del 
Món, com passarà aquest 2020 amb la 
Fòrmula 1, la MotoGP, el RallyCross i el 
WorldSuperbike. A més, en els darrers 
anys la instal·lació s'ha convertit en un 
referent amb les tandes en bicicleta i, 
de fet, enguany, formava part d'una 
etapa de la Volta Ciclista; i s'ha obert 
en altres modalitats esportives.  

EL LLEGAT DE JOAN 
FONTSERÈ AL CIRCUIT

JOAN FONTSERÈ

FCa



dV, 31 juliol 2020 21

CULTURA

Josep Costa presenta llibreKoko Jeans & The Tonics actuen al Museu a l'agost
El vicepresident de la mesa del Parlament, 

Josep Costa, presentarà dimecres (20 h) el 

llibre Eixamplem l’Esquerda a la Sala Basart 

de Parets. Es tracta d'un acte organitzat per 

la Impremta Farrés i l'Ajuntament.

El programa cultural Refresc'Art a Mollet oferirà un espectacle aquest 

mes d'agost. Serà el concert de Koko Jeans & The Tonics, dissabte 15 a la 

terrassa del Museu Abelló. L'actuació serà una bomba plena de soul, ritme 

i groove. L'entrada és gratuïta però cal reservar-la al mateix Museu: de 

dimarts a dijous d'11 a 14 h, i dijous, divendres i dissabtes de 17 a 20 h.

El cap de setmana va cloure la programació cultural Vespres al Pati, organitzada 

per l'Ajuntament de Martorelles i que ha comptat amb sis espectacles musicals 

de música, teatre i màgia. Dissabte, TourOperateur va representar Blonde 

Paris, en un xou que va comptar amb la participació de la cantant i actriu 

martorellesenca Judit M. Gené (a la imatge). Diumenge va ser el torn de Teatre 

Arrossegat, a càrrec de la companyia Teatre Nu. Foto: sergio carrillo

Acaben els Vespres al Pati

Martorelles programa un 
cicle de cinema a la fresca

MARTORELLES. L'Ajuntament de 

Martorelles ha programat un nou 

cicle de cinema a la fresca per al 

mes d'agost. El pati de la Masia de 

Carrencà acollirà les diferents ses-

sions els quatre dijous d'agost.

D'una banda, el pròxim 6 d'agost 

el cicle començarà amb Capitana 

Marvel, en versió castellana. La 

història segueix a Carol Danvers 

mentre es converteix en una de les 

heroïnes més poderoses de l'uni-

vers, quan la terra es troba atra-

pada enmig d'una guerra galàctica 

entre dues races alienígenes. 

La següent cita serà dijous 13 

d'agost amb Ha nacido una estre-

lla, en versió original subtitulada 

en castellà (VOSE). Jackson Maine 

(Bradley Cooper) és una estrella 

consagrada de la música que una 

nit coneix i s'enamora d'Ally (Lady 

Gaga), una jove artista que lluita 

per tirar endavant en el món de 

l'espectacle.

El dijous 20 d'agost arribarà a la 

pantalla del pati de la Masia la co-

mèdia musical Yesterday, en ver-

sió castellana. Un músic que lluita 

per obrir-se camí s'adona que és 

l'única persona al món capaç de 

recordar als Beatles.

I tancarà aquestes nits de cinema 

a la fresca de Martorelles el clàssic 

Cinema Paradiso, en versió catala-

na el 27 d'agost. Cinema Paradiso 

és una història d'amor pel cinema. 

Narra la història de Salvatore, un 

nen d'un poblet italià en el qual 

l'únic passatemps és anar al cinema.

Les inscripcions (gratuïtes) s'han 

de fer a martorelles.cat/entrades. 

CINEMA  ES PROJECTARAN QUATRE FILMS ELS DIJOUS D'AGOST

'CAPITANA MARVEL' 'CINEMA PARADISO'

'Naturalment, Santa Maria' 
es podria celebrar a la tardor
SANTA MARIA. El grup naturalis-

ta La Bassassa, que forma part de 

l'Associació Cultural Santa Ma-

ria, està treballant per realitzar 

una nova edició del Naturalment, 

Santa Maria la pròxima tardor. 

Conjuntament amb l'Ajuntament, 

apunten que intentaran organit-

zar aquestes jornades entre finals 

de setembre i principis d'octubre. 

Tanmateix, tot dependrà de l'evo-

lució de la pandèmia.

Precisament va ser arran de la 

Covid i el conseqüent confinament 

MEDI AMBIENT   INSECTES, RATPENATS I LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT, ELS PROTAGONISTES

que es va ajornar l'esdeveniment, 

que inicialment estava programat 

per al cap de setmana del 15, 16 i 

17 de maig.

Enguany els eixos que es trac-

taran seran els insectes, els ratpe-

nats i la importància de la conser-

vació de la biodiversitat. També hi 

haurà una exposició interactiva de 

contrast entre l’ecosistema urbà i 

el bosc, que farà reflexionar el pú-

blic que hi assisteixi.  

Montornès aposta per un
estiu cinematogràfic i teatral

MONTORNÈS. El programa cultural 

Montornès, obert per vacances 

es mantindrà actiu durant el mes 

d'agost amb projeccions cinema-

togràfiques i espectacles teatrals.

Pel que fa al setè art, hi haurà tres 

pel·lícules en les pròximes setma-

nes, que es podran veure als jar-

dins de Can Xerracan: Men in Black 

International (31 de juliol), Cam-

peones (14 d'agost) i Spider-Man: 

Lejos de casa (21 d'agost). L'horari 

serà a les 22 h.

Pel que fa a les arts escèniques, 

la companyia Teatre Nu –que 

diumenge va actuar a Martore-

lles– pujarà a l'escenari del pati de 

l'Escola Sant Sadurní el 7 d'agost 

(19 h) per representar Teatre Ar-

rossegat. A més, la companyia Toti 

Toronell muntarà el Micro Shakes-

peare, format per cinc teatrets on 

es representen obres diferents del 

dramaturg. Serà el 28 d'agost (de 

18 h a 21 h) al mateix escenari.

L'altra activitat que també està 

programada és Iogurt de contes amb 

cireres, barreja de contes d'estiu, a 

càrrec de Mercè Rubí i adreçat a in-

fants a partir dels 4 anys. Serà el 26 

d'agost al parc dels Castanyers.  

POPULAR  AQUEST DIVENDRES ES PROJECTARÀ EL FILM 'MEN IN BLACK: INTERNATIONAL'

cia. toti toronell

'MICRO SHAKESPEARE'  La instal·lació de la companyia Toti Toronell

dissabte 1

diumenge 2

divendres 31

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

Alguns núvols alts fins al 

migdia, i cel serè a partir 

de llavors, amb tempera-

tures que s’enfilaran fins 

als  valors més alts del que 

portem d’estiu.

Continuarà la calor cani-

cular, amb valors potser 

un pèl més baixos, però 

amb calor intensa encara, 

i cel serè tot el dia.

Un altre dia de cel serè, 

i de calor, però que mal-

grat ser forta, no serà tan 

intensa com en dies ante-

riors. 

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 23 31ºC 22ºC 30ºC - 27 km/h SE

DIVENDRES, 24 31ºC 23ºC 29ºC 0,2 29 km/h SE

DISSABTE, 25 30ºC 22ºC 29ºC - 31 km/h SE

DIUMENGE, 26 31ºC 21ºC 27ºC - 26 km/h SE

DILLUNS, 27 33ºC 22ºC 32ºC - 29 km/h SE

DIMARTS, 28 33ºC 22ºC 31ºC - 23 km/h ESE

DIMECRES, 29 32ºC 22ºC 29ºC - 27 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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PARETS. El concert de l'Orquestra 
Maravella, dilluns a la nit a l'apar-
cament del camp de futbol, va clou-
re les activitats del Sintonitza't, la 
Festa Major de la Represa, de Pa-
rets del Vallès, que enguany com-
memorava el 40è aniversari de 
l'emissora de ràdio local, RAP107.

La música va ser una de les grans 
protagonistes del cap de setmana, 
amb el Music Truck Fest, els con-
certs itinerants de Manyacs, de 
Cultures  Avui  i  els  seus  Amics 
i d'Infusion World Music, així com 
l'orquestra La Principal de la Bis-
bal. El plat fort musical va venir 
de la mà d'Alchemy Project, amb 
el seu tribut al concert que la mí-
tica banda britànica de rock Dire 
Straits va fer el 1983 a Londres.

A l'escenari també hi va pujar 
l'humorista Txabi Franquesa, per 
representar Escocía, en un es-
pectacle que es va poder gaudir a 

l'aparcament del camp de futbol, 
asseguts en cadires distanciades 
entre elles.

Activitats a banda, entre les 
quals també hi va haver un tobo-
gan aqüàtic al carrer Monistrol, 
l'Ajuntament va lliurar un trofeu 
en forma de micròfon –amb motiu 
dels 40 anys de RAP107FM– als 
carrers engalanats per la Festa 
Major de la Represa.

La festa d'estiu també ha servit 
perquè l'Associació Fotogràfica 
Parets lliuri els premis als sis pri-
mers classificats de la Fotolliga 
2019-2020. El lliurament va ser 
dissabte, just abans del concert de 
La Principal de la Bisbal, i els pre-
miats van ser José Antonio Ríos 
(194 punts), Ricard Mateu (191), 
Mercè Ramírez (187), Álex Bibia-
no (185), Montse Dolç (181) i Mi-
guel Ángel Prieto (172).  
fotos: silvia ferran / aj. parets

Protagonisme 
musical per cloure 
la gresca paretana

FESTA D'ESTIU  L'ESCENARI DE L'APARCAMENT DEL CAMP DE FUTBOL VA ACOLLIR DIVERSES ACTUACIONS EL CAP DE SETMANA, PERÒ TAMBÉ HI VA HAVER MÚSICA AL CARRER

PARETS DEL VALLÈS

L'ESCENARI DE L'APARCAMENT DEL CAMP DE FUTBOL VA ACOLLIR DIVERSES ACTUACIONS EL CAP DE SETMANA, PERÒ TAMBÉ HI VA HAVER MÚSICA AL CARRER

ACTUACIONS AL CARRER  Cultures Avui i els seus Amics van protagonitzar un dels concerts itinerants de diumenge

MONOLOGUISTA  Txabi Franquesa va representar divendres el seu espectacle 'Escocía'

DIRE STRAITS  Alchemy Project, amb el seu tribut a la banda britànica, van ser el plat fort musical del cap de setmanaDECORACIÓ  Es va lliurar un micròfon als veïns que van guarnir els carrers

SPLASH SLIDE  El tobogan d'aigua, una de les activitats per a la canalla
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Sant Fost tanca 

el Fostfestiva't

FESTA D'ESTIU  XOUS INFANTILS I D'HUMOR, MÚSICA ITINERANT, HAVANERES I ESPECTACLES DE LLUM EN L'ÚLTIM CAP DE SETMANA DE LA GRESCA ESTIUENCA

“Fostfestiva’t Sant Fost de Campsentelles”

HAVANERES  Pescadors de l'Escala van cloure la programació del Fostfestiva't

MÉS TUMÀCAT  Els actors van sortir fins a l'entrada de La Bòbila per saludar els espectadors que hi entraven

MÚSICA ITINERANT  El santfostenc dj Kuk's va fer una sessió musical divendres de 22 h a 2 h arreu del pobleANDREU CASANOVA  Va protagonitzar el monòleg de dissabte a la nit

SANT FOST DE LLUMS  Divendres a la nit es van enlairar globus il·luminats

SANT FOST. El Fostfestiva't, la pro-

gramació cultural que l'Ajunta-

ment de Sant Fost ha organitzat 

com a alternativa a la festa major, 

va cloure diumenge amb les hava-

neres a càrrec del grup Pescadors 

de l'Escala. La Bòbila va acollir 

gairebé totes les activitats pre-

sencials del programa, i a més de 

les havaneres, el cap de setmana 

també hi va haver l'espectacle in-

fantil Més Tumàcat i el monòleg 

d'Andreu Casanova. Totes dues 

activitats van tenir lloc dissabte, a 

partir de les 20 h i les 22.30 h res-

pectivament.

A banda d'això, també es van pro-

gramar actes per fer o gaudir des 

de casa i un d'itinerant. Pel que fa 

als primers, els virtuals, divendres 

hi va haver la pintada de la vorera 

de casa –adaptació al context de co-

ronavirus de la tradicional pintada 

de guixos–; un concurs de paelles 

virtual dissabte al migdia; i un ver-

mut musical a càrrec de Ràdio Sant 

Fost diumenge al migdia. Quant a la 

itinerant, el punxadiscos santfos-

tenc dj Kuk's va fer dissabte a la nit 

una sessió arreu del poble. A més, 

en lloc dels focs artificials habituals 

divendres a la nit es van enlairar 

globus il·luminats des de cinc punts 

del poble, en una actuació anome-

nada Sant Fost de Llum. 

FOTOS: AJ. SAnT FOST
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