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EN PORTADA

Dos veïns de Mollet i un de Montmeló, 
nous investigats per l'Operació Judes 

MOLLET. El jutjat d'instrucció nú-

mero 6 de l'Audiència Nacional 

ha cita a declarar quatre vallesans 

més en el marc de l'Operació Ju-

des, que va tenir lloc el passat 

23 de setembre i per la qual van 

quedar detingudes nou persones 

i posteriorment posades en lliber-

tat sota fiança, entre elles Germi-

nal Tomas i Alexis Codina, veïns de 

Mollet i Sant Fost, vinculats al CDR 

de Mollet.

Les persones investigades són 

en Rafel i l'Esther, veïns de Mollet 

i membres del CDR Mollet, la Que-

ralt de Sentmenat  i la Sònia, veïna 

de Montmeló i vinculada al CDR 

Mollet. També ho faran el David 

i la Clara, detinguts a Sabadell el 

passat 23 de setembre i posats en 

llibertat el mateix dia. Els sis veïns 

vallesans estan sent investigats 

per un presumpte delicte de per-

tinença d'organització terrorista. 

"Tot això s'impulsa des d'una 

petició de la fiscalia, és a dir, 

del propi Govern de l'Estat 

espanyol qui fa que segueixi 

aquesta operació que no té cap 

tipus de fonament jurídic", va 

anunciar dilluns a la tarda davant 

els Jutjats de Sabadell el portaveu 

d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, 

qui va reiterar que es tracta d'una 

"operació política, totalment 

oportunista i amb la intenció de 

perseguir l'independentisme i 

causar la por".

Vulneració del dret de defensa
Segons el portaveu de la defensa, 

TRIBUNALS  L'ALT TRIBUNAL ELS PRENDRÀ DECLARACIÓ, JUNTAMENT AMB TRES PERSONES MÉS, PER UN PRESUMPTE DELICTE DE PERTINENÇA A ORGANITZACIÓ TERRORISTA

L'Audiència Nacional els ha citat a declarar el pròxim 
30 de juny telemàticament des dels jutjats de Mollet 

Noves mobilitzacions del CDR de Mollet per 
demanar l'absolució dels encausats pel 23-S 

PRODUCTES DIETÈTICS I NATURALS

Horari:
Matins de 9 h a 13 h · Tardes de 16 h a 20 h
Dissabtes de 9 h a 13 h

Avinguda Jaume I, 110   /   Carrer Gaietà Víncia, 8   ·   08100 Mollet del Vallès   ·   T. 93 579 45 58   /   93 570 47 99

El Racó de la Salut somsalut 619 874 285

No descuidis 
les teves defenses.

Vine i t’assessorarem 
en alimentació i salut.

...VITAMINA C
VITAMINA D

REISHI
SHIITAKE...

CONCENTRACIÓ A 
MOLLET DE SUPORT 
ALS ENCAUSATS

Dilluns al vespre el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Mollet es va 
concentrar davant l'Ajuntament per donar suport als nous investigats. Es CDR 
van reivindicar l’absolució de les 13 persones encausades en l’Operació Judes i 
l’arxivament de la causa. "Defensem la construcció d’una societat radicalment 
democràtica, la cosa més allunyada al terrorisme", asseguraven en el discurs.
"Facin el que facin, no aconseguiran treure’ns l'orgull d'haver compartit 
hores de carrer amb totes les detingudes el 23S, ni amb la resta del moviment 
independentista", deien en l'acte en el qual van participar els tres nous 
investigats de Mollet i Montmeló. Les mobilitzacions es repetiran el dia 30 de 
juny, data en la qual hauran de declarar davant l'Audiència Nacional.

m.e.

"encara no hem tingut accés a 

l'escrit de fiscalia que justifica 

aquestes citacions i per tant, ens 

trobem en una nova vulneració 

del dret de defensa d'aquestes 

persones". Segons Pellicer, "sí 

que sabem que aquests movi-

ments jurídics es van produir 

just abans del confinament, ja 

en el límit de la fase d'instrucció 

del cas que havia d'acabar a mit-

jans de març".

"Situen com a element proba-

tori que els investigats haurien 

participat en mobilitzacions 

postsentència per qualificar-los 

de pertinença a organització 

terrorista", va assenyalar Pelli-

cer, qui va explicar que la defensa 

ha pogut accedir a dos volums més 

del sumari del cas, el qual continua 

sota secret de sumari. També se'ls 

investiga per tenir vinculacions 

d'amistat amb alguna de les perso-

nes detingudes el 23-S.

Els investigats estan citats a de-

clarar el pròxim 30 de juny, unes 

declaracions que es faran de forma 

telemàtica des dels jutjats de Mo-

llet i Sabadell.   a.m.

Amb l'etapa de desescalada, els col·lec-
tius en defensa de l'alliberament dels 
presos polítics catalans recuperen les 
seves reivindicacions al carrer. És el cas 
del grup Àvies i Avis de Mollet que la set-
mana passada va tornar a sortir per rei-
vindicar la llibertat dels presos polítics 
empresonats i el retorn dels exiliats. Des 
de la tardor del 2017, cada dimecres al 
migdia, aquest col·lectiu es concentrava 
davant l'Ajuntament, fins que la crisi de 
la Covid-19 va fer que se suspenguessin 
les trobades. En les darreres setmanes 
també ha reprès les concentracions 
l'ANC de Sant Fost, qui va desconvocar 
les trobades a mitjans de març després 
de 124 setmanes ininterrompudes, i 
l'ANC de Montornès també fa unes set-
manes que ha iniciat concentracions als 
jardins de l'Ajuntament.

LA REIVINDICACIÓ 
PER L'ALLIBERAMENT 
DELS PRESOS POLÍTICS 
TORNA AL CARRER 

Independentisme
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SOCIETAT

Premi del CAC a alumnes del Sant Gervasi

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha fet públics els 

guardonats de la 17a edició dels premis El CAC a l'escola, entre els 

quals hi ha el projecte Fem un curtmetratge realitzat pels alumnes 

de 3r d’ESO de l’Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet, que ha 

guanyat el 1r premi en la categoria d’ESO i CFGM.

Amplació del cos de Mossos d'Esquadra

El Govern ha anunciat l’ampliació del cos de Mossos 

d’Esquadra a la regió metropolitana de Barcelona aquest 

mateix estiu, amb 750 agents més, que s’incorporaran a les 

comarques de Barcelona, inclòs el Vallès Oriental. L’objectiu 

és que l’any que ve hi hagi una altra ampliació de 750 més.

BAIX VALLÈS. Rentat de mans, dis-

tància i mascareta. Aquests són 

els referents en els quals es basen 

els plans de desconfinament de la 

Generalitat en l’anomenada fase 

de represa, en la qual es va entrar 

divendres passat. En aquesta fase 

la Generalitat marca uns principis 

bàsics que han de servir per regu-

lar qualsevol activitat, de manera 

que “la responsabilitat ciutada-

na passa a ser la protagonista”.

En aquest sentit, progressi-

vament aniran desapareixent 

els límits d’aforament d’espais i 

equipaments, però la ciutadania 

haurà de valorar si es compleixen 

les distàncies de seguretat míni-

mes. No obstant això, continuarà 

havent-hi decrets sectorials per 

regular el dia a dia que s’aniran 

revisant contínuament. “El virus 

continua present i cal prendre 

precaucions per fer vida amb 

el mínim risc possible”, deia el 

delegat del Govern català a les 

comarques de Barcelona, Juli Fer-

nàndez, en el quart consell d’al-

caldies del Vallès Oriental, cele-

brat dimarts telemàticament.

“Trencar les cadenes de 

transmissió depèn de la res-

ponsabilitat de cadascú”, insis-

tia Fernàndez, qui analitzava amb 

els alcaldes i alcaldesses l’evolu-

ció de la pandèmia a la comarca i 

el procés de desescalada en temes 

com els mercats, les festes majors 

i activitats al carrer, el transport 

públic o els aforaments dels equi-

paments públics.

18 nous casos a la comarca
La incidència acumulada a Cata-

lunya la darrera setmana és de 

5,8  casos per 100.000 habitants, 

mentre que a la regió sanitària 

metropolitana nord és de 3,2, i al 

Baix Vallès és d’un 3,7. Malgrat la 

baixa incidència, el Servei Català 

de la Salut “s’està preparant per 

a un possible rebrot”. 

A nivell sanitari, aquesta setmana 

al Vallès Oriental hi ha hagut un 

lleuger repunt d’afectats per la 

malaltia (18 nous casos), i els tres 

hospitals de la comarca –Grano-

llers, Sant Celoni i Mollet– tenen 

nous pacients ingressats. “Són 

pocs casos, però això indica que 

no podem abaixar la guàrdia”, 

deia Joan Parellada, director exe-

cutiu Sector Sanitari Vallès Orien-

tal del Servei Català de la Salut.

Concretament, l'Hospital de 

Mollet, aquest dijous hi havia dos 

ingressats per Covid. Des de l'ini-

ci de la pandèmia, el centre ha re-

gistrat 92 defuncions i quasi 500 

altes. Pel que fa a la Fundació Pri-

vada Hospital Asil de Granollers, 

dimarts els casos positius ingres-

sats eren 3 i les altes acumulades 

549. El total de defuncions acu-

mulades són 95.  x.l. / redacció

BAIX VALLÈS. Des de dilluns, 

l’equip d’Atenció a la Salut Sexual 

i Reproductiva de Mollet ha canvi-

at la seva ubicació i ha passat a re-

alitzar la seva activitat a la tercera 

planta de l’Hospital Sociosanitari 

de Mollet (carrer Vallès, 29).

Segons ha informat l'Institut 

Català de la Salut (ICS), aquest 

trasllat és temporal, ja que s’està 

treballant perquè la ubicació defi-

nitiva sigui el CAP Can Pantiquet. 

De moment, però, des de l'ICS 

apunten que es fa aquesta reubi-

cació temporal "per poder assu-

mir l’etapa de desescalada, que 

augmentarà la presencialitat 

de visites, i per poder garantir 

els circuits".

El trasllat inicial de l’ASSIR de 

Mollet es va fer al març a les ins-

tal·lacions de l'antiga seu de So-

cors Mutus, al carrer Sant Llorenç 

davant del Sociosanitari, en el 

context de pandèmia causada per 

la Covid-19. En aquell moment, 

l’Hospital de Mollet va necessitar 

convertir l’espai del centre annex, 

on fins al moment s’ubicava l’AS-

SIR, en una zona per a l’assistèn-

cia d’urgències. Ara el servei es 

reubicarà a la tercera planta del 

Sociosanitari.

L’equip de l’ASSIR Mollet aten-

drà presencialment en aquest 

nou espai de la tercera planta de 

l’Hospital Sociosanitari els dies laborables de 8 a 20 h, reprenent 
així el seu horari habitual.

A més, coincidint amb aquest 

canvi d’ubicació, l’ASSIR Mollet 

recupera tota la seva cartera de 

serveis, la qual es va veure afecta-

da amb l’aparició de la Covid-19. 

L’ASSIR manté, també, l’atenció 

d’alta precoç a domicili de les do-

nes després de donar a llum en 

una assistència de dilluns a diu-

menge.  

SANITAT  ELS CASOS REGISTRATS ESTAN PER SOTA DE LA MITJANA CATALANA PERÒ ELS CENTRES HOSPITALARIS CONTINUEN TENINT INGRESSOS PEL VIRUS

Incidència de la Covid 
al Baix Vallès, baixa

L'ASSIR es trasllada 
a la tercera planta 
del Sociosanitari

arxiu

CENTRE SOCIOSANITARI

INJECCIÓ D'1,7 MILIONS PER REFORÇAR 
ELS CAP DE LA METROPOLITANA NORD
n El Govern ha anunciat una injecció d'1,7 milions a la regió sanitària metropolitana 
nord per reforçar serveis com l’atenció telemàtica i les visites a domicili. L’objectiu 
de Salut, explicava Parellada, és mantenir aquest model d’atenció “sempre que sigui 
útil i necessari per als professionals i els usuaris”, i mirar de recuperar la normalitat 
de l’atenció primària al setembre si l’evolució de la pandèmia ho permet. La injecció 
de diners a l'atenció primària vol reforçar el personal dels ambulatoris durant l’estiu. 
"Ens permetrà reforçar l’activitat als CAP i substituir el descans del personal durant 
l’estiu”, deia Fernàndez, qui avançava que a la tardor hi haurà 20 milions addicionals 
per consolidar aquest reforç a tot Catalunya. Respecte a la recuperació de l’activitat 
als CAP, Juli Fernàndez recordava que fan una tasca prioritària en la detecció de 
casos i en l’atenció de les residències de gent gran.
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Carrer Gaietà Vinzia, 52   Mollet del Vallès   T. 93 570 03 65   info@imbv.es   www.imdv.es

JA HEM OBERT LES NOSTRES INTAL.LACIONS 
DEL CARRER GAIETÀ VÍNZIA, 52

Hem remodelat l’edifici i hem pres totes

les mesures de seguretat per la COVID19.
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PARETS. La Junta de Portaveus de 
l'Ajuntament de Parets va tirar en-
davant dijous passat una moció per 
rebutjar el "sistema monàrquic 

espanyol, hereu de la dictadura 

franquista", amb els vots a favor 
dels tres partits del govern i els 
vots en contra del PSC i Ciutadans.

El text aprovat demana al Con-
grés dels Diputats la creació d’una 
comissió d’investigació que per-
meti investigar les presumptes 
irregularitats comeses per mem-
bres de la Família Reial, així com 
dels seus còmplices, i les seves 
possibles influències en la política 
diplomàtica i comercial de l'Estat 
espanyol amb l'Aràbia Saudita.

Des d'Esquerra apunten que “cal 

clarificar aquest origen i arribar 

fins al fons de la qüestió al vol-

tant d’una monarquia presump-

tament (perquè no ha pogut ser 

jutjada) corrupta i hereva del 

franquisme. De manera implí-

cita la monarquia espanyola 

accepta l’origen poc net del fons 

que ha gestionat la Casa Reial 

fora del pressupost públic”. Per 
tot plegat, s'insta la Comissió Euro-
pea a investigar aquest suposat cas 
de blanqueig de capitals.

Per últim, la moció també ex-
pressa el suport a qualsevol ini-
ciativa encaminada a denunciar 

l’opacitat de la monarquia espa-
nyola i en favor de clarificar qual-
sevol presumpta irregularitat co-
mesa per la mateixa. 

Contra la regla de la despesa
En aquesta Junta de Portaveus 
també hi van passar dues mocions 
sobre la regla de la despesa. En el 
primer cas, ERC demana la flexibi-
lització de les regles fiscals amb la 
finalitat d’augmentar la capacitat 
pressupostària del món local, eli-
minant la regla de limitació de la 
despesa per als ajuntaments que 
presentin una situació de superàvit 
o equilibri pressupostari i un nivell 
d’endeutament inferior al 110% so-
bre els ingressos corrents. També 
demana que mentre no es materia-
litzin els canvis estructurals neces-
saris es treballi una reforma d’ur-
gència de la Llei d’Hisendes Locals, 
conjuntament amb les entitats mu-
nicipalistes, per tal que en l’elabora-
ció de les ordenances fiscals 2021 
els ajuntaments disposin de major 
autonomia a l’hora de dissenyar 
l’estructura dels seus impostos i 
puguin establir noves bonificacions 
vinculades a la capacitat econòmica 
i als reptes de transició ecològica. 
Es va aprovar amb els vots a favor 
de tots els partits, a excepció de Ciu-
tadans, que hi va votar en contra, ja 

que no els convenç la terminologia 
"el nostre país", "legislació del 

món local", ni tampoc la reforma 
de la Llei d'Hisendes Locals que in-
clou el redactat.

L'altra moció sobre el tema la 
va presentar Sumem Esquerres a 
Parets, que demana que la regla de 
despesa permeti a les administraci-
ons públiques abordar la crisi eco-
nòmica i social, eliminant tota trava 
o condició prèvia tant per la possibi-
litat de l’ús del superàvit com per a 
les destinacions a les quals es pugui 
aplicar. També insta a crear un fons 
de compensació amb dotació sufici-
ent que vingui a pal·liar la notòria 

pèrdua d'ingressos que patiran les 
corporacions locals, principalment 
en els conceptes de taxes i preus pú-
blics. En aquest cas, la moció va tirar 
endavant per unanimitat.

Igualtat educativa
Sumem Esquerres també va pre-
sentar una altra moció que es va 
aprovar per unanimitat. Entre d'al-
tres, demana l’elaboració d’un pla 
de lluita contra la bretxa digital, ga-
rantint que tot l’alumnat disposi de 
dispositius digitals i connectivitat 
més enllà del període d’estat d’alar-
ma derivat de la crisi sanitària. 
Aquest pla haurà d’incorporar for-
mació del professorat i la capacita-
ció de l’alumnat i les seves famílies.

Igualtat educativa
Per últim, el PSC va demanar al 
Govern de la Generalitat que aixe-
qui la suspensió dels ajuts en els 
lloguers d’habitatge habitual per 
contribuir a minimitzar l’impacte 
econòmic i social de la Covid-19. 
En cas que la dotació pressupos-
tària inicial d’aquests ajuts no fos 
suficient, reclamen que una vega-
da tramitats i valorats, es comple-
mentin amb recursos propis de la 
Generalitat. Hi van votar a favor 
tots els partits, excepte Ara Parets 
ERC que es va abstenir. 

POLÍTICA  ES RECLAMA LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PER INVESTIGAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES

L'Ajuntament rebutja la monarquia 
espanyola, "hereva de la dictadura"

ARXIU

JOAN CARLES al costat del rei Felip  

El PSC es nega 
a concedir 
entrevistes per al 
butlletí municipal

PARETS. La setmana passada, el PSC 
de Parets va informar al Govern 
local que no concedirien més en-
trevistes per al butlletí municipal 
Parets al Dia, considerant "discri-

minatori" el tracte rebut per un 
regidor, Francesc de la Torre. D'una 
banda critiquen que li qüestiones-
sin que "en cas de deixar-li fer 

l'entrevista per escrit, com s'ha 

permès fer des de sempre, no 

es podia garantir que fos ell qui 

respongués a la mateixa". D'altra 
banda, diuen que "se li va comu-

nicar la realització de la seva en-

trevista amb un marge de temps 

molt inferior al que és habitual 

i que no li permetia adaptar la 

seva agenda i fer-la en les condi-

cions que li demanaven".
Des del servei de comunicació 

de l'Ajuntament hi van respondre 
dijous considerant que "un termi-

ni de 12 dies és totalment rao-

nable" per fer l'entrevista. També 
apunten que per decisió tècnica en 
aquest mandat s'ha decidit no fer les 
entrevistes als regidors per escrit i, 
"davant la insistència i l’exigèn-

cia que s’enviessin les preguntes 

per escrit, el servei de premsa va 

dir-li al regidor que 'estàvem dis-

posats a adaptar-nos als horaris: 

qualsevol dia i qualsevol hora. Si 

és més còmode, te la podem fer 

per telèfon'". El regidor, però, va 
declinar l'entrevista.  

La campanya de comerç local 
engegada per Marc Vila, ara 
amb l'impuls del consistori
PARETS. L'Ajuntament de Parets ha 
impulsat la campanya de foment 
del comerç local i de proximitat 
que va engegar el dissenyador 
paretà Marc Vila el passat mes de 
maig, sota el lema d'Ara més que 

mai, compra a Parets. La campanya 
es compon de diverses accions, 
que tenen l’objectiu de promou-
re la compra local i el consum als 
establiments comercials de pro-
ximitat, posant en relleu el valor 
afegit que aporta el comerç local 
com a element de cohesió social i 
dinamitzador de l’activitat i la con-
vivència del municipi.

La imatge gràfica va ser disse-
nyada per l’artista local Marc Vila, 
qui oferia tots els dissenys de la 
campanya als comerços de Parets 
per fer-los servir a les seves xarxes 
socials o físicament als seus esta-
bliments. Segons apunten des del 
consistori, aquesta iniciativa "ha 

tingut una excel·lent acollida". 
És per això que, a partir d’ara, amb 
nous elements que s’estan tre-
ballant amb el dissenyador, és la 
imatge que utilitza l’Ajuntament 
per a la promoció i dinamització 
comercial. Vila també

La voluntat és donar a conèixer 

COMERÇ  LA BONA ACOLLIDA QUE HA TINGUT LA INICIATIVA DE VILA, HA FET QUE L'AJUNTAMENT LA VULGUI IMPULSAR INCORPORANT-HI NOVES ACCIONS

'ARA, MÉS QUE MAI'  Un dels cartells que es pot veure als comerços locals

sIlvIA feRRAn / Aj. pARets

qui i què hi ha darrere de cada 
taulell, la història de cada establi-
ment, el tret diferencial de cadas-
cun, els millors productes i allò 
que els caracteritza. És així que els 
protagonistes seran els comerci-
ants, que podran donar a conèixer 
els seus negocis al conjunt de la 

ciutadania i posar en relleu el gran 
actiu que suposa el comerç local 
per al municipi. La primera acció 
se centrarà en la difusió d’imatges 
dels establiments comercials que 
s’adhereixin a la campanya a tra-
vés dels mitjans de comunicació 
locals i de les xarxes socials.  

m.v.

MARC VILA
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Dels 92 alumnes que han pres part en 

el programa OIL Vallès Oriental 4.0, un 

66% han trobat feina, el 46% dels quals 

en els sectors objecte del programa. 

El 52% d'aquestes insercions han es-

tat dones. La tipologia de contracte ha 

estat majoritàriament temporal (94%) 

amb una mitjana de 3,8 mesos de du-

rada i un màxim de sis mesos. En el 

marc del programa s'han dut a terme 

9 accions formatives, que es traduei-

xen en 1.050 hores lectives.

 

Dilluns va tenir lloc en format we-
binar l'acte de cloenda de la tercera 
edició del programa, liderat pel Con-
sell Comarcal, i que té com a objec-
tiu fomentar la competitivitat de la 
indústria a la comarca en els sectors 

El Programa OIL Vallès Oriental 4.0 tanca 
amb un 66% d'insercions, sobretot dones

> BALANÇ DE DOS ANYS DEL PROGRAMA COMARCAL DE SUPORT A LES EMPRESES DELS SECTORS DEL METALL, L'AUTOMOCIÓ I LA LOGÍSTICA VINCULADA

del metall, l'automoció i empreses de 
la seva cadena de valor. Els i les par-
ticipants han puntuat les formacions 
amb una nota de 8,8 sobre 10.
 
L'acte, que va servir per fer balanç 
de les principals actuacions rea-
litzades en aquests dos anys, va 
comptar amb les intervencions del 
diputat de l'Àrea de Desenvolupa-
ment Econòmic, Turisme i Comerç 
de la Diputació de Barcelona i al-
calde de la Llagosta, Óscar Sierra, i 
del conseller comarcal de Promoció 
Econòmica i Estudis, Jordi Manils. 
Sierra mostrava la seva satisfacció 
pels assoliments del programa, que 
"ha generat llocs de treball de qua-

litat i futur. Ara més que mai són ne-

cessaris programes així", rubricava. 
“Existeix un consens sobre els efec-

tes negatius d’un model productiu 

excessivament decantat cap al sec-

tor financer o serveis".
Manils posava de relleu que les ac-
cions de l'OIL han afavorit la "trans-

formació digital, clau per assegurar 

la permanència de les empreres, 

millorar la presa de decisions i la 

capacitat de resposta, adaptar-se 

a les exigències del mercat i l'estal-

vi de costos" i destacava les línies 
centrades en "despertar vocacions 

per garantir el relleu generacional" 
i la mirada cap a les dones "perquè 

la tecnologia no entén de gèneres".

Les accions s'han centrat en pro-
moure la qualificació professional i 
les competències de la població ac-
tiva de la comarca per via de propos-
tes formatives; actuacions específi-
ques a 15 empreses per afavorir la 

S'ha posat l'accent en les 
dones, en despertar  
vocacions industrials en la 
gent jove, i en dotar d'eines i 
coneixement a les empreses

ENTITATS PARTICIPANTS
El programa OIL-Vallès Oriental 4.0 ha estat possible gràcies a 

la subvenció de la Diputació de Barcelona (un dels 16 OILS que 

finança arreu del territori) i al cofinançament del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i dels ajuntaments de les Franqueses del Vallès, 

Montornès del Vallès, Santa Maria de Palautordera, Granollers, 

Canovelles, Sant Celoni, Parets del Vallès, Cardedeu, la Llagosta, 
Caldes de Montbui, la Garriga, Llinars del Vallès, Montmeló, la 
Roca del Vallès, Martorelles, Vilanova del Vallès; la Mancomunitat 

de la Vall del Tenes, i a la implicació dels sindicats CCOO i UGT 
i de les patronals Unió Empresarial Intersectorial, PIMEC i 
Agrupació d'Industrials del Baix Vallès. El programa també ha 

estat possible gràcies a l'espai de concertació territorial Taula 

Vallès Oriental Avança.

Impulsat pel Consell Comarcal i amb el suport de la Diputació, ha comptat amb la participació d'una 
vintena d'ajuntaments, a més dels sindicats CCOO i UGT, i de les patronals Pimec, UEI i AIBV

DE DALT A BAIX I D'ESQUERRA A DRETA. Jordi Manils, conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Vallès Oriental; Óscar Sierra, diputat de l'Àrea de Desenvolupament  
Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona; Gemma Gallardo, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de la Roca del Vallès; les tècniques del Consell Comarcal Maria 
Antònia Garcia i Anna Laia Canela; Ferran Marco, director general de l'empresa Hidralair de Vilanova del Vallès, i Cristina Asensio, estudiant d'operadora de la indústria del metall

transformació digital (amb l'asses-
sorament d'Eurecat); despertar vo-
cacions industrials, i oferir una mi-
rada específica a la incorporació de 
la dona i els i les joves a la indústria.

Durant la presentació van exposar 
la seva experiència Miguel Ángel 
Arza, que va seguir el curs de sol-
dador traçador i es va incorporar 
a Jansa Metal (la Roca) o Cristina 
Asensio, que en només sis mesos 
va passar a ser encarregada d'equip 
a Plasticband (Granollers) i ara n'és 
l'única dona. També van coincidir a 
destacar l'èxit del programa, des de 
l'àmbit institucional, Gemma Gallar-
do, tècnica d'ocupació a l'Ajuntament 
de la Roca, i en l'empresarial, Ferran 
Marco, director general d'Hidralair 
(Vilanova del Vallès). Íngrid Falqués, 
jove que va donar el seu testimoni en 
una actuació organitzada pel progra-
ma en el marc del Fira Guia't de 2019, 
qui esperonava les noies, en aquest 
acte cloenda, a lluitar pel seu somni: 
"Podem fer robòtica i mecànica i ser 

molt bones", deia. i
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IGUALTAT  ELS AJUNTAMENTS BAIXVALLESANS HAN ORGANITZAT DIFERENTS PROPOSTES

BAIX VALLÈS. El proper 28 de juny 

es commemora el Dia Internaci-

onal de l'orgull LGTBI+. Per cele-

brar-ho i fer-ho visible, els munici-

pis del Baix Vallès han organitzat 

diferents propostes en suport a 

aquest col·lectiu. Una de les més  

artístiques ha estat la de l'Ajunta-

ment de Montmeló que ha traslla-

dat la commemoració d'aquest dia 

a la via pública i ha pintat espais 

com les escales de l'Estació Jove i 

els passos de vianants del carrer 

Pompeu Fabra amb els colors de 

l'arc de Sant Martí, símbol de les 

reivindicacions LGTBI+. 

A Martorelles, l'Ajuntament ha 

impulsat la campanya Martorelles 

Orgullosa, la qual dedicarà cada 

dia de la setmana a un col·lectiu 

amb una publicació a les xarxes 

socials per tal de sensibilitzar so-

bre la diversitat de gènere i pre-

venir la LGTBIFòbia, a més de fer 

lluir la bandera irisada del balcó 

de l'Ajuntament.  

L'Orgull LGTBI+ es 
mostra al Baix Vallès

A Parets, a banda de penjar la 

bandera en els pals de la plaça de la 

vila, es llelgirà un manifest el 29 de 

juny. A Mollet, la bandera penjarà 

del balcó consistorial i Ara Mollet 

ERC i Jovent Republicà organitza-

ran diumenge, a les 12h a la plaça 

Prat de la Riba, una concentració.   

Els tècnics d'emergències 
sanitàries es reivindiquen
Els tècnics d'emergències sani-

tàries del Vallès Oriental han iniciat 

mobilitzacions per reivindicar mi-

llores laborals i salarials, després 

de gairebé quatre mesos treballant 

a primera línia durant la pandèmia 

de la Covid-19. 

"Existeix una gran desigual-

tat entre els tècnics contractats 

pel SEM i els que estan subcon-

tractats", exposa Rafa de la Torre, 

representant del sindicat USOC. 

Unes desigualtats que ja venen 

dels anys de crisi, quan se'ls va re-

tallar un 13% del seu salari i que s'han vist reflectides en la pandè-

mia de la Covid-19, durant la qual 

asseguren haver fet més serveis 

que els seus companys, però amb 

menys seguretat: "Els EPI's han 

estat precaris i s'han repartit de 

PROTESTES El passat 15 de juny davant l'Hospital de Mollet

rafa de la torre

SANITAT  RECLAMEN EQUIPARAR LES SEVES CONDICIONS LABORALS A LES DEL PERSONAL DEL SEM

forma desigual. Pels contractats 

directament pel SEM n'hi ha ha-

gut sempre, en canvi nosaltres 

hem hagut de reciclar durant dos 

mesos material que era per una 

jornada", denuncia de la Torre, qui 

tem que la crisi pugui perjudicar un 

conveni que està previst  que es tor-

ni a negociar el setembre. 

Per tot plegat, diuen sentir-se 

"marginats davant les direccions 

del CatSalut i el SEM" i demanen 

que se'ls consideri sanitaris i no transportistes, com fins ara. Els tèc-

nics és van manifestar davant l'Hos-

pital de Mollet 15 de juny i aquest 

divendres ho faran davant la seu 

d'ERC a Barcelona.  A.m.

aj. montmeló

ESCALES ESTACIÓ JOVE

Divendres, 26 de juny de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 17h: Festa Major Montmeló: concert coral 

Escola Municipal Música

A les 19h: Connecti.cat)

Dissabte, 27 de juny de 2020

A les 13h: Festa Major Montmeló: Joc virtual 

A les 17h: Festa Major Montmeló: concert coral 

Agrupa Montmeló

A les 18h: Horari d’estiu

A les 19h: Festa Major Montmeló: 

Montmeló Parade

Diumenge, 28 de juny de 2020

A les 17h: Festa Major Montmeló: concert coral 

Gent Gran Montmeló

A les 18h: Horari d’estiu

A les 19h: Festa Major de Montmeló: 

Resistència Tour, amb Pep Callau

Dilluns, 29 de juny de 2020

A les 10 i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 

Alba Castilla García

Dimarts, 30 de juny de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: L’entrevista amb l’alcalde: Josep 

Monràs, alcalde de Mollet

Dimecres, 1 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dijous, 2 de juliol de 2020

A les 10h i 16h : Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 19h: Connecti.cat

A les 20.30h: Visions, amb Alba López

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

17/06 Jorge Galan Nuñez 49 anys

SANT FOST

22/06 Francisco Pedragosa Font 82 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Ampliació del 
termini per 
sol·licitar auditoria

Les societats que no estan obligades 
a auditar els seus comptes, els socis 
que ostentin el 5% o més del capital 
(per sí sols o juntament amb altres 
socis) poden sol·licitar al Registre 
Mercantil que designi a un auditor 
perquè revisi els comptes de l’em-
presa.

Es tracta d’una eina útil en un context 
de conflictes societaris per a aconse-
guir una major fiabilitat de la infor-
mació econòmica de l’empresa, i més 
en concret dels comptes anuals que 
els administradors venen obligats a 
presentar a la Junta General.

Cal assenyalar que la sol·licitud ha 
de presentar-se dins dels tres mesos 
següents al tancament de l’exercici a 
auditar, per la qual cosa, si la societat 
tanca el seu exercici a 31 de desem-
bre, el termini acaba el 31 de març.

No obstant això, a conseqüència de 
l’estat d’alarma s’ha ampliat aquest 
termini. Atès que el termini per a 
formular els comptes del 2019 va 
quedar suspès fins a l’1 de juny i 
s’ha reprès per altres tres mesos des 
d’aquesta data, el soci també té tres 
mesos a partir de l’1 de juny per de-
manar l’auditoria.

Per tant, si vostè és soci d’una em-
presa i s’estava plantejant sol·licitar 
l’auditoria dels comptes de l’any 
passat, encara pot fer-ho. Recor-
di que, en presentar la sol·licitud, 
haurà d’abonar una provisió de fons 
al Registre, però que els honoraris 
de l’auditor han de ser satisfets per 

la societat.
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Es reactiva la Taula de 

Treball pel Canvi Climàtic

PARETS. Amb la fi de l'estat d'alar-
ma, l'Ajuntament de Parets reprèn 
les sessions de la Taula de Treball 
pel Canvi Climàtic, que va arrencar 
el passat mes de març amb una 
presentació en la qual hi va partici-
par el científic ambiental i geògraf 
Martí Boada.

Les pròximes sessions progra-
mades són els dilluns 29 de juny i 
20 de juliol (de 18.30 h a 20 h) a 
l'Escola de la Natura (carrer Galen-
de, 12). La sessió d'aquest mes es 

titula Contaminació atmosfèrica i 
la Covid 19 i comptarà amb la par-
ticipació de Marta Chillida, tècnica 
de Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Granollers, entitat impulsora 
de la taula de treball sobre la Zona 
de Qualitat de l'Aire 2 a l'Àmbit del 
Vallès Oriental.

D'altra banda, la sessió del 20 de 
juliol portarà per nom Els residus 
i l'aplicació de la normativa eu-
ropea el 2021, i comptarà amb la 
participació de la regidora de Medi 

MEDI AMBIENT  LES PRÒXIMES DUES SESSIONS TINDRAN LLOC EL 29 DE JUNY I EL 20 DE JULIOL

Tornen a obrir els espais

de joc infantils dels parcs 

i jardins del municipi

PARETS. Diumenge es van reobrir 
els espais de joc infantils dels 
parcs i jardins de Parets. És per 
això que durant les darreres s'hi 
han fet diverses actuacions, com la 
instal·lació d'un nou gronxador a 

la plaça Font de la Salut. En aquest 
mateix parc també s'ha condicio-
nat la zona enjardinada, que esta-
va malmesa, i també s'ha col·locat 
sauló per reposar-ne el que havia 
marxat a causa de les pluges. 

EQUIPAMENTS  ESTAN DISPONIBLES DES DE DIUMENGE

arxiu

A CAN RAJOLER  Durant l'acte de presentació de la Taula, amb Martí Boada

Ambient del consistori paretà, 
Rosa Martí, i de Joan Carles Millet, 
tècnic de Medi Ambient.

Per assistir-hi cal posar-se en 
contacte amb l'Escola de la Natu-
ra. A més, el consistori apunta que 
en ambdues sessions s'aplicaran 
mesures de seguretat, amb la uti-
lització de mascaretes, desinfecció 
prèvia i distàncies de seguretat en-
tre assistents. 

Activitats

El programa d'activitats d'estiu de l'Es-

cola de la Natura comptarà enguany 

amb tres sessions durant el mes de 

juliol. La primera serà dimecres (18.30 

h) sota el nom d'Empremtes i senyals. 

El dimecres 8 de juliol (18.30 h) serà 

el torn per a Natura a les fosques. I tot 

plegat clourà el dimecres 15 (21 h) amb 

El telescopi Hubble, un audiovisual 

amb imatges preses des d'un telesco-

pi amb càmera d'alta resolució que es 

projectaran en temps real.

NOVA PROGRAMACIÓ 
D'ESTIU DE L'ESCOLA 
DE LA NATURA

j.s.

FONT DE LA SALUT  Els nous gronxadors i el nou sauló col·locat
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Quan l’ERTO 
es converteix en un 
acomiadament col·lectiu

L’expert respon

Clàudia Guasch

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

D

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

es de l’inici de l’es-
tat d’alarma, més 
de 130.000 em-
preses han cessat 
la seva activitat. 
Tot i les mesu-

res adoptades per tal que les 
empreses afectades recorrin 
a la suspensió de contractes 
o la reducció de jornades de 
treball en comptes de l’extin-
ció de llocs de treball, durant 
aquest període de tres mesos 
han estat molts els treballa-
dors i treballadores que han 
patit acomiadaments (mai pro-
hibits, tot i que això fos el que 
es traslladés a l’opinió pública) 
o han vist finalitzats els seus 
contractes prematurament. 
Una situació que es podria ac-
centuar a partir del 30 de juny, 
quan finalitza el període de 
pròrroga dels ERTOs sol·licitats 
per força major.

La pregunta seria: és possi-
ble aplicar un acomiadament 
col·lectiu a la finalització d’un 
ERTO? Les empreses ho po-
den instar, però cal recordar 
que la jurisprudència de Tri-
bunal Suprem ha remarcat en 
més d’una ocasió que la causa 
invocada per efectuar un aco-
miadament col·lectiu no pot 
ser la mateixa que va substan-
ciar un ERTO. Per tant, s’exigirà 
sempre causa diferent, o que 
l’empresa pugui provar que 

existeix un agreujament de la 
situació que no pot ser corre-
gida limitant-se a reduir o sus-
pendre jornades.

Les empreses estan obligades 
a tramitar de forma col·lectiva 
els acomiadaments quan les 
extincions afecten un determi-
nat percentatge de la plantilla. 
En empreses de menys de 100 
treballadors/es, els afectats 
han de ser almenys 10; el 10% 
de la plantilla quan l’empresa 
ocupi entre 100 i 300 persones 
o 30 treballadors/es en empre-
ses de més de 300. Encara que 
no s’assoleixin aquests llin-
dars d’afectació en el conjunt 
de l’empresa, l’acomiadament 
ha de ser col·lectiu si s’arriben 
a aquests percentatges en un 
únic centre de treball que ocu-
pi més de 20 persones i quan 
l’extinció afecta la totalitat de 
la plantilla si l’empresa cessa 
la seva activitat i té més de 5 
treballadors.
 
En tots els supòsits, si l’em-
presa ha tramitat de forma 
individual les extincions con-
tractuals, tot i que pel volum 
d’afectació hauria correspost 
articular-les com a acomiada-
ment col·lectiu, aquestes han 
de ser considerades nul·les (i 
s’exigiria la readmissió).

En cas que es faci efectiu l’aco-
miadament, l’empresa està 
obligada a obrir un període de 
consultes o negociació amb els 
representants dels treballa-
dors amb l’obligació de negoci-
ar de bona fe i justificar docu-
mentalment la seva decisió. La 
manca de motivació o de bona 
fe, poden comportar la nul·litat 
del procediment. 

Cal tenir present que un aco-
miadament col·lectiu pot ser 
impugnat per l’Autoritat Labo-
ral si ha existit coacció, frau o 
abús de dret o per part dels 
propis representants si, per 
exemple, consideren que no 
s’acredita la causa econòmica 
invocada per l’empresa.

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Retorn prudent a la "nova 

normalitat" de La Immaculada

MOLLET. La residència La Imma-
culada de Mollet torna de mica en 
mica a la normalitat, recuperant 
les visites dels familiars i celebrant 
les primeres festes d'aniversari 
"semblants a les d'abans de la 

pandèmia", explica la seva direc-
tora, la Rosa Prat. 

Aquest dilluns en van organit-
zar una de ben especial: la Con-
cha Catalán feia anys i no una xifra 
qualsevol, arribava als 100. Per 
commemorar-ho va poder comp-
tar amb la visita sorpresa dels seus 
familiars: fills, néts i besnéts, no 
es van perdre l'ocasió, tot i fer-ho 
amb mesures de seguretat i tro-
bant-se fora, al pati. 

Des que el Baix Vallès va passar 
a fase 2, i es va permetre l'entrada 
dels familiars a les residències, el 
centre ha permès les visites, això 
sí, amb cita prèvia i de 30 minuts 
de durada, mantenint l'interior 
de la residència aïllat, sense que 
hi hagi contacte físic amb els re-
sidents i tan sols deixant entrar 
un familiar els primers dies i fins 
a tres, en aquesta nova etapa de 
represa: "Encara ens fa por tot 

plegat", alerta Prat, qui assegura 
que mantindran aquestes mesu-
res unes setmanes més, conjunta-
ment amb la constant desinfecció i 
la separació dels avis per plantes.  I 
és que, segons la directora de la re-

sidència molletana, durant el pri-
mer mes de la pandèmia "va ser 

horrible. Ens sentíem sols, sen-

se tenir ni material ni suport", 
assegura, tot i afirmar que a partir 
de l'abril "va millorar tot". 

Així i tot, Prat critica la "manca 

de previsió del Govern" i con-
sidera que si ho hagués fet amb 
temps, la situació de "caos" que 
van viure les residències "s'ha-

gués pogut prevenir". També re-
clama un canvi de conveni.

Pla per obrir el centre de dia
La Immaculada es prepara ara per 
obrir el centre de dia. De moment, 
està elaborant un pla que haurà de 
supervisar la Generalitat: "Hau-

rem de repensar-ho tot i això 

comportarà separar els profes-

sionals per prevenir contagis", 
explica Prat. Segons la directora, 
"la primera premissa és evitar 

que entri el virus", tot i  assegu-
rar: "Ara sabem el que hem de 

fer". També compten amb el mate-
rial de seguretat necessari, el qual 
reben gairebé cada setmana.

Una altra de les qüestions que els 
preocupen és quan podran tornar 
a acollir nous residents. El centre 
no ha tingut cap cas de Covid-19, 
però sí que han mort alguns avis i 
àvies. Segons la directora, aques-
tes baixes suposaran una "afecta-

ció econòmica important".  a.m.

GENT GRAN LA RESIDÈNCIA VA CELEBRAR DILLUNS EL PRIMER ANIVERSARI CENTENARI POSTCOVID

CONCHA CATALÁN  L'àvia va celebrar 100 anys acompanyada de la família

la immaculada

Barcelona amplia el seu camp de 
visió més enllà de l'àrea metropo-
litana i incorpora també en la seva 
estratègia de futur les comarques 
de la segona corona, i hi inclou ciu-
tats com Granollers i Mollet. 

Aquesta és la idea de Barcelo-

na Demà. Compromís Metropolità 

203', un pla estratègic per abordar 
de manera conjunta entre 164 mu-
nicipis de set comarques els grans 
reptes urbans futurs. 

"L'àrea que tenim ara és l'AMB 

però fa molt temps que la ciu-

tat real està composada de 164 

municipis i és la regió metropo-

litana", va dir Colau després de 

reunir-se amb alcaldes de munici-
pis de la segona corona. Al costat 
dels alcaldes de Terrassa, Mataró i 
Granollers, va admetre en una roda 
de premsa conjunta que hi ha una 
reivindicació "històrica" de grans 
municipis que no se'ls traci com a 
"municipis de segona" sinó com a 
"nodes principals, que és el que 

de facto són".

De la mirada local a la regional
L'Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) està conformada per 36 mu-
nicipis de la primera corona i suma 
més de tres milions de persones, 
gairebé un 43% de la població de 

Catalunya. Aquest camp de visió, 
però, s'ha quedat petit, i ara es pre-
fereix pensar en la Regió Metropo-
litana de Barcelona (RMB), que a 
nivell territorial comprèn el Barce-
lonès, el Baix Llobregat, el Mares-
me, el Garraf, l'Alt Penedès, el Va-
llès Oriental i el Vallès Occidental, 
una suma de 164 municipis i més 
de 5 milions d'habitants. D'aquesta 
manera, la regió se situaria per dar-
rere de grans regions urbanes com 
Londres o París però per davant de 
Milà, Amsterdam o Berlín.

Els alcaldes de la segona corona 
van aprofitar el tret de sortida del 
projecte per reclamar protagonis-
me en la presa de decisions: "No 

pot ser que regulem diferent 

la primera i segona corona i es 

mantingui un tracte inversor 

tan diferent. Això s'ha d'acabar", 
deia l'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral qui reclamava no esperar 
al 2022 a engegar accions com la 
connexió ferroviària.   acn

Barcelona inclou el 

Vallès Oriental en el pla 

per combatre la crisi

SUPRAMUNICIPAL EL PROJECTE INCORPORA LA SEGONA CORONA I INCLOU CIUTATS COM MOLLET
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Crear-nos salut o malaltia?

El nostre cervell és un òrgan respecte del qual, 

tot i que cada cop se'n sàpiga més, se sorprèn la 

ciència. Les seves capacitats intel·lectuals, emo-

cionals i bioquímiques són espectaculars i com 

més s'estudia vers elles, més evident es fa el 

seu poder extensible. Tot i així, dins la medicina 

tradicional, costa trobar acceptació i reconei-

xement respecte de les nombroses remissions 

espontànies que succeeixen en malalts amb pa-

tologies greus. 

En hospitals de molts països, on es treballa amb 

tècniques de sofrologia, pensament positiu, tèc-

niques de visualització..., es constata la incidèn-

cia de l'entrenament mental respecte de l'estat 

del sistema immunològic, la qual cosa estimula 

recuperacions espectaculars. Sent així, doncs es 

tracta d'una realitat verificable, no hauríem de 

prendre consciència que nosaltres som els que 

ens generem l'estat de malaltia, però qui, alhora, 

tenim el poder de reorientar-nos vers un estat 

de salut integral? No hauríem de donar molta 

més importància als nostres pensaments i acti-

tuds per mantenir-nos dins d'un equilibri emo-

cional i físic?

Avui proposo la lectura d'una entrevista feta al 

Dr. Joe Dispenza, quiropràctic, bioquímic i neu-

rocientífic qui a partir de patir una lesió, es va  es 

replantejar les capacitats del cervell humà. Tot 

seguit destaco algunes de les seves idees:

- "La súbita reversión de una enfermedad: el en-

fermo sana de una dolencia sin explicación mé-

dica convincente".

- "He estudiado a muchas personas que experi-

mentaron asombrosas remisiones de graves 

enfermedades y he constatado en ellas ciertos 

aspectos comunes".

- "Todas aceptaron que sus modos de pensar y 

sentir, sus actitudes vitales, en suma, les habían 

ocasionado desequilibrios y disfunciones, les ha-

bían dañado la salud".

- "...ejercitarse en crear pensamientos grandes 

y felices: ¡eso está comprobado que estimula el 

sistema inmunológico”. 

- "...se concentraron en pensar en la nueva perso-

na que querían ser. ¡Y eso genera ya redes neuro-

nales nuevas!".

- "Todas las personas que hicieron algo gran-

de fueron personas que vivieron en una vi-

sión, en una realidad en la que creían. Y, de 

este modo, la crearon".

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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ECONOMIA
Alternatives d'accés a l'habitatgeSant Fost signa un pla pel retorn dels treballadors
L'Ateneu Cooperatiu organitza dilluns una taula 
rodona sobre alternatives d'accés a l'habitatge, 
a càrrec de les cooperatives Omplim els buits, 
Arqbag i M.U.L.A. És gratuïta i es podrà seguir 
telemàticament prèvia inscripció.

L'Ajuntament de Sant Fost ha signat amb els representants dels 
treballadors municipals el Pla per la reincorporació al centre de treball 
en matèria de prevenció de riscos, així com mesures per la regulació del 
teletreball. El pla, que ha estat valorat positivament per totes les parts, 
ha estat signat per l'Ajuntament, els sindicats UGT i IAC-CATAC.

Mobilitzacions per exigir la readmissió 
de la treballadora de Ramcon a Mollet
MOLLET. La CGT del Vallès Oriental 
anuncia noves mobilitzacions per 
exigir la readmissió de la Isabel, la 
treballadora de neteja dels equi-
paments municipals de Mollet, 
que hauria estat acomiadada per 
l'empresa Ramcon, després d'apa-
rèixer en una entrevista al canal de 
televisió Vallès Visió.

El passat dijous 18 de juny, més 
d'un centenar de persones es van 
concentrar davant l'Ajuntament 
de Mollet per reclamar a l'empresa 
que retorni el seu lloc de feina a la 
treballadora. Durant la concentra-
ció es van fer consignes per exigir 
la seva readmissió i es va acusar el 
govern municipal de Mollet - PSC i 

Podem- de complicitat amb l'aco-
miadament.

Segons el sindicat: "Un dels mo-

tius principals de l'acomiada-

ment de la companya és que se-

gons Ramcon, l'Ajuntament va 

comunicar que durant l'entre-

vista es va "malmetre" la seva 

imatge". Davant d'aquests fets, la 
CGT es pregunta: "Permetran i 

no faran res davant d'empreses 

que actuen així amb diners pú-

blics?".

Noves mobilitzacions
Des de la CGT del Vallès Oriental 
anuncien que hi haurà més mobi-
litzacions per "exigir de forma 

LABORAL EL SINDICAT ACUSA EL GOVERN DE MOLLET DE SER 'CÒMPLICE' DE L'ACOMIADAMENT DE LA ISABEL, TREBALLADORA DE LA NETEJA MUNICIPAL

immediata la readmissió de la 

Isabel", i que posaran "tots els 

medis sindicals al nostre abast 

per aconseguir-ho".

Petició de mediació
Els fets es remunten al passat 2 de 
juny quan l'empresa Ramcon va 
acomiadar a la treballadora. En el 
moment que la CGT va denunciar 
l'acomiadament, fonts de l'Ajun-
tament asseguraven que el consis-
tori no és part d'aquest conflicte i 
consideraven que es tracta d'un 
"tema laboral entre una treba-

lladora i la seva empresa".
Per la seva banda els grups mu-

nicipals de Mollet en Comú i Ara 
Mollet ERC han demanat la media-
ció de l'Ajuntament amb l'empresa 
Ramcon per tal de trobar una so-
lució. Proposen que es busquin 
altres vies que no passin per l'aco-
miadament de la treballadora de la 
neteja municipal.  

cgt

CONCENTRACIÓ  La protesta es va fer el dia 18 davant l'Ajuntament de Mollet

El programa per promocionar 
la indústria local tanca amb 
un 66% d'insercions laborals
BAIX VALLÈS. La tercera edició del programa 
OIL-Vallès Oriental 4.0, que organitza el Con-
sell Comarcal amb el cofinançament de la Di-
putació i diversos ajuntaments, ha arribat a 
la seva finalització després de dos anys d’ac-
tuacions destinades a fomentar la competiti-
vitat de la indústria local. Del gairebé cente-
nar de participants, un 66% han aconseguit 
entrar al mercat de treball.

El programa s'ha focalitzat en el sector del 
metall, l’automoció i la logística associada i al-
tres sectors que formen part de la seva cadena 
de valor, “un teixit productiu molt rellevant 

a la nostra comarca que genera molta ocu-

pació i riquesa”, segons paraules del conseller 
de Promoció Econòmica i Estudis, Jordi Manils.

S’han fet accions centrades en promoure 
la qualificació professional i el desenvolupa-
ment competencial de la població activa amb 
propostes formatives, actuacions específi-
ques a les empreses per afavorir la seva trans-
formació digital, despertar vocacions indus-
trials entre la població i una mirada específica 
a la incorporació de la dona a la indústria.

El conseller Manils va destacar el fet que es 
tracta d’un programa que posa en valor la in-

dústria “que ofereix un entorn laboral es-

table, amb projecció de futur i uns salaris 

força competitius”. De la mateixa manera 
també ha posat en valor la indústria el dipu-
tat de Comerç de la Diputació de Barcelona, 
Óscar Sierra. “Existeix un consens sobre 

els evidents perills d’un model produc-

tiu excessivament decantat cap al sector 

financer o els serveis. Apostem per refor-

çar  la tradició industrial del país com a 

motor de l’activitat econòmica”, va dir.
En el programa han participat 92 alumnes, 

que s’han pogut beneficiar de 9 accions for-
matives amb un total de 1.050 hores. El 66% 
de participants han trobat feina, el 46% en 
el sector objecte del programa, sobretot a la 
indústria del metall. D’aquest total d’inserci-
ons produïdes, el 52% han estat de dones i el 
48%, d’homes. Pel que fa a la tipologia dels 
contractes, el 94% han estat temporals.

Pla de reactivació
D'altra banda, aquest divendres es presenta-
rà el Pla de reactivació econòmica del Vallès 
Orienta, promogut pel Consell Comarcal amb 
agents econòmics de la comarca.  

 EL PLA ES TANCA DESPRÉS DE DOS ANYS D'ACCIONS EN SECTORS COM EL METALL
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Els pros i contres de decidir-se 
per una cuina oberta
El tamany reduït de les viven-

des actuals fa que aquestes 

cuines siguin la millor op-

ció, al deixar espais amplis i 

permetre moure'ns més fà-

cilment, ja que en aquestes 

cases petites, una cuina a part 

quedaria molt justa i no dei-

xaria cuinar còmodament. 

L'estètica és un dels seus 

avantatges, ja que les fa atrac-

tives i més actuals, ja que com 

menys divisions en l'estruc-

tura de la casa, la llum solar 

flueix millor. A més és més fà-

cil integrar illes o barres d’es-

morzar, que serien impos-

sibles en una cuina tancada 

perquè aquests elements requereixen 

d’un gran espai. Però també tenen in-

convenients. Igual que flueix la il·lu-

minació natural, flueixen les olors per 

tota la casa. Les campanes extractores 

minimitzen molts, però és inevitable 

que les olors dels menjars 

impregnin l'espai. També 

ocasionen més sorolls. 

Com mencionàvem, 

aquestes cuines solen con-

nectar a la sala d’estar, per 

la qual cosa si un familiar 

està veient la tele i has de 

liquar o batre alguna cosa 

en la cuina el molestaràs 

amb el soroll. 

Tampoc s’ha d'oblidar 

que és a la cuina on es ge-

nera el desordre més gran 

de la casa a causa de l'ús 

de molts utensilis i ingre-

dients al mateix temps, i 

encara que recollint-los se 

soluciona, per a les visites aquest de-

sordre és més fàcil d'observar que  si 

l'espai és tancat.  vivirhogar.es - amic

Estalviar no sempre resulta fàcil i 

menys en moments com l'actual. No 

obstant això és important tenir en 

compte que si s'aconsegueix fer, i de 

manera adequada, es pot estalviar una 

bona quantitat de diners, sempre depe-

nent dels ingressos de cadascun. L'es-

tratègia que els professionals de l'eco-

nomia recomanen consisteix a destinar 

el 50% dels ingressos a les despeses fi-

xes, sigui lloguer o hipoteca, escola, ser-

veis bàsics, menjar i subministraments, 

un 30% destinar-ho a l'oci com a res-

taurants, copes amb els amics, sortides, 

viatges o les activitats que es desitgi i el 

20% restant destinar-ho a l'estalvi.

Tot i que és una bona estratègia no 

aconsegueix ser vàlida per a totes les 

Millorar la teva economia
persones, per la qual cosa els percen-

tatges només poden donar-nos una 

idea aproximada de com distribuir les 

finances. Això no vol dir que si una per-

sona no cobra prou no podrà estalviar, 

sinó que en lloc de destinar el 20% dels 

seus ingressos als estalvis podrà desti-

nar un 10% o fins i tot menys, i encara 

que en aquests casos aconseguir una 

gran xifra serà complicat, per poc que 

sigui, sempre serà alguna cosa per tenir 

com a reserva.   amic
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La suspensió dels actes culturals a Mollet arran la situació sanitària ha suscitat 

una polèmica que sembla haver tingut els seus fruïts. Malgrat el govern molletà  

manté la cancel·lació de la festa major, anuncia, ara sí, que treballa en una 

programació d'actes culturals de petit format per als mesos d'estiu. La decisió 

de suspendre i no aportar alternatives es podia interpretar com l'opció fàcil, la 

que prendria una administració desproveïda de ganes i imaginació –i potser 

recursos–. De fet, l'anunci sembla una mostra d'improvisació ja que altres 

ajuntaments, com el de Parets, en el mateix moment que suspenien les seves 

festes majors ja anunciaven que treballaven en opcions culturals alternatives per 

donar el valor que li correspon a la cultura. 

Amb tot, rectificar és de savis i tenint en compte que es poden fer activitats a 

l'aire lliure, només cal recordar les mesures d'higiene i seguretat a la ciutadania, i 

oferir un sistema de control d'aforament. Tal i com diu l'actor Quim Masferrer en 

l'entrevista que publiquem aquest divendres, el món de la cultura ha de comptar 

amb la complicitat de les administracions. Cal valorar no només el bé que, en 

situacions dures com les viscudes, fan les expressions culturals, sinó que també 

cal donar suport explícit a un sector que també és econòmic i que, si no reprèn 

l'activitat, comportarà nous drames.

NECESSITEM LA CULTURA

Editorial

l més possible es que aquest di-

jous s’aprovi el suplicatori per 

què el Tribunal Suprem jutgi  la 

cap de llista al Congrés de Junts 

per Catalunya, Laura Borràs. L’independen-

tisme es presentarà dividit, perquè Junts per 

Catalunya ha decidit convertir el suplicatori 

de Borràs en un suplici per a la resta de l’in-

dependentisme.

El Suprem demana investigar Borràs per 

prevaricació, malversació i frau documen-

tal durant la seva etapa a la Institució de les 

Lletres Catalanes (ILC). El nucli de l’acusació 

són els correus electrònics on Borràs donava 

instruccions a l’ILC per donar aparença de 

competitivitat a adjudicacions que es feien a 

dit. El problema no rau en el fraccionament 

de contractes, sinó en la coordinació per 

presentar pressupostos falsos amb aparen-

ça de competitivitat malgrat les adjudicaci-

ons acabaven beneficiant sempre al mateix 

particular. Amb la informació disponible, po-

dem dir que Borràs merita una investigació 

judicial imparcial. També podem assegurar 

que el sistema judicial espanyol no ofereix 

cap garantia d’aquesta imparcialitat. 

La instrucció ha estat farcida de situaci-

ons, com a mínim, sospitoses. El traspàs del 

cas a la Guàrdia Civil es va fer sota l’excusa 

d’evitar unes filtracions que van augmentar 

sota la seva instrucció. El cas acaba en mans 

d’una Sala presidida per Manuel Marchena, 

un jutge que s’ha alçat contra el Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea (TJUE) i ha igno-

rat repetidament les recomanacions de les 

institucions de defensa dels drets humans 

de Nacions Unides. La malversació sembla 

inexistent, perquè malgrat la contractació 

fos irregular hi ha poques evidències que els 

pressupostos estiguessin inflats. 

Lluny de ser un problema per a l’indepen-

dentisme aquesta situació hauria de ser un 

problema per a l’Estat. Denunciar com la 

subordinació del poder judicial als interes-

sos ideològics de l’espanyolisme autoritari 

impacta més enllà de les actuacions especifi-

ques destinades a alimentar la causa general 

contra l’independentisme. I, en aquest cas, 

impedeix discernir les presumptes respon-

sabilitats penals en que va incórrer Laura 

Borràs al capdavant de l’ILC. 

Borràs podria haver abandonat el Congrés 

dels Diputats per denunciar la parcialitat i la 

voluntat inquisitorial del Tribunal Suprem. 

O encara millor, quan els mossos la van co-

Suplici i suplicatori
mençar a investigar apartar-se immediata-

ment de la vida pública fins que s’aclarissin 

les sospites. El més possible es que si Borràs 

fos part de la CUP o d’ERC, fos això el que 

hagués passat. I hauria permès mantenir un 

discurs que no legitimés la corrupció, ni els 

abusos judicials de l’Estat.  

JxCat ha prioritzat desgastar els companys 

de lluita que l’Estat. En una carrera suïcida 

s’ha dedicat a intentar que ERC i la CUP callin 

davant d’una gestió de Borràs al capdavant 

de l’ILC que no poden sinó que denunciar 

com a clientelar. No en base a les clavegue-

res de l’Estat sinó en base a l’informe de la 

Sindicatura de Comptes, que detalla com 

practiques dubtoses amb la contractació, 

situacions irregulars de personal i subven-

cions encobertes a ajuntaments del mateix 

color polític. 

Unes pràctiques pròpies de la socio-ver-

gència que sempre estira el màxim el límit 

de la llei per posar les institucions al servei 

dels seus interessos particulars. La reacció 

destructiva de JuntsxCatalunya intentant 

desprestigiar la Sindicatura de Comptes –un 

contrapès imprescindible i professional als 

abusos polítics del Tribunal de Cuentas– es 

només l’últim despropòsit d’aquesta cacera 

desbocada contra la resta d’independentis-

tes. 

El Tribunal Suprem no se n’amaga que 

no vol fer un judici per corrupció, sinó per 

“corrupció independentista”.  L'estratègia de 

JxCat li va com anell al dit. Els hi permetrà un 

judici que serveixi per devaluar l’estratègia 

de confrontació entre raó democràtica i au-

toritarisme judicial de l’1 d’Octubre. 

Els hi permetrà vendre el relat que l’inde-

pendentisme es una excusa per a tapar cor-

rupteles. Junts per Catalunya ha caigut del 

cap fins als peus al parany de l’Estat i ha fet 

un dany irreparable a el conjunt de l’inde-

pendentisme i les institucions del país. 

E

JAUME
MARTORELL
Polltòleg i doctorand 

El coronavirus és natura com

també ho és la humanitat. Els

factors naturals es relacionen i 

s'interfereixen. El problema està

en com i perquè 

En el cas de Laura Borràs, 

JuntsxCat ha prioritzat desgastar

els companys de lluita que l'Estat, 

intentant que ERC i la CUP callin

davant la seva actuació a l'ILC

El Tribunal Suprem no se n'amaga

que no vol fer un judici per 

corrupció sinó per "corrupció

independentista" i l'estratègia de 

JuntsxCat els va com anell al dit

embla una contradicció pensar 

que la mort pugui fer la huma-

nitat més lliure i més creativa. 

Si ho analitzem atentament, 

descobrirem que aquest és l’objectiu de la 

llibertat. Sense llibertat no hi ha creativitat, 

ni poesia que és el summum creatiu, però 

tampoc hi hauria possibilitat d’error. 

Per què, doncs, la humanitat és lliure? 

Senzillament perquè la nostra veritat i la 

nostra passió la fassin eterna. I per com-

plir l’objectiu, l’ésser humà és intel·ligent 

i passional. Si el coronavirus és la mort de 

la creativitat no pot incidir positivament en 

alló que destrueix. Una contradicció que fa 

pensar. 

El coronavirus és natura com també ho 

és la humanitat. Els factors naturals es re-

lacionen i s’interfereixen. El problema està 

en com i perquè. La presència del virus, 

que pot ser causa mortal, seria impossible 

sense col·laboració. Jo em pregunto, les re-

lacions humanes amb la natura són positi-

ves o negatives? El resultat de la relació ho 

palesa. La seva negativitat fa pensar que els 

humans hem fet quelcom malament. I en 

la resposta hi entra la creativitat poètica. 

S

CORONAVIRUS AMB CREATIVITAT

Educador i promotor cultural

JOAN SALA VILAPensament lliure

Aquesta creativitat no significa que tot-

hom sigui capaç d’escriure poemes. Alló 

verdaderament important rau en el fet que 

la vida de cada persona sigui un poema 

viscut. 

La poesia és la mística de la comunicació 

que defineix el grau de felicitat i dignitat. 

La poesia escrita és un company de viatge 

que influeix en el lector en la comprensió 

del valor sentimental de le activitats prò-

pies. El missatge del coronavirus amb la 

presència de la mort avisa a la humanitat 

que reflexioni sobre la seva veritat, que 

dissortadament és excessivament negati-

va. La solució no és altra que cada persona 

gaudeixi feliç la convivència. La poesia és 

factor de creativitat.
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ESPORTS

L'internacional José Ruiz, a MolletEl Circuit confirma les 24 Hores de Le Mans a l'agost
La Unió FS Mollet organitzarà una setmana de tecnificació esportiva sota la direcció 
de l'internacional José Pérez, que milita al Valdepeñas de la Primera Divisió. El campus serà del 13 al 18 de juliol al Pavelló Riera Seca. 

S.C.

NOU PUNT D'AQUEST ESPORT AL TERRITORI BAIXVALLESÀ

El parc de cal·listènia, a 

punt per inaugurar-se

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha confirmat que les 24 Hores de la Le Mans Cup passaran per l'asfalt montmeloní el pròxim 29 d'agost i suposarà la cinquena prova del nou calendari. D'aquesta manera, la prova de resistència, que és tan sols de 4 hores al circuit vallesà, també formarà part del calendari reajustat de la instal·lació de Montmeló. 

OBRES ACABADES La nova instal·lació està al Complex Esportiu del Tenes

PARETS. L'Ajuntament de Parets inaugurarà diumenge, a les 11 h, el nou parc de cal·listènia situat en el Complex Esportiu del Tenes, entre les pistes d’atletisme i el bar. La inauguració comptarà amb una exhibició de street workout per part de nois i noies de Parets, amb què faran una demostració de quina activitat es podrà desen-volupar en aquest nou espai.La pràctica de la cal·listènia és 

un sistema d'exercici físic en el qual l'interès està en els movi-ments de grups musculars uti-litzant el teu propi cos. En els darrers anys, aquesta modalitat esportiva està adquirint una gran acceptació entre el jovent i, fins i tot, es fan competicions. Al Baix Vallès hi ha un punt de cal·listènia a Montmeló, dos més a Sant Fost, i la Llagosta té prevista la construcció d'un parc enguany. 

PARETS. Sergi Mingote va carregar dilluns les cinc alforges de la seva bicicleta i va iniciar el seu nou repte esportiu: coronar 14 cims europeus i superar els 7.200 km en bicicleta entre Barcelona i el Mont Olimp, de Grècia. L'alpinista va completar dilluns la seva primera etapa de l'aven-tura, anomenada Olympic Route PIRIBCN2030, amb sortida des de l'Estadi Lluís Companys de Barce-lona, que va acabar a Girona. Tot i que en arribar a terres vallesanes va fer una aturada tècnica al Parc 
del Falgar i La Verneda, de les Franqueses, per explicar el pro-
jecte, de zero emissions, a l'alcalde Francesc Colomé. "És una parada 
obligada perquè aquest indret 
s'ha de veure perquè el Falgar 
és un lloc increïble i recuperat, 
són 20 hectàrees d'espai natu-
ral. Penso que l'Olympic Route, 
a banda de ser un repte espor-
tiu, té molt de projecte sosteni-
ble i mediambiental, i el Falgar 
n'és un exemple", va voler re-marcar Mingote en la seva prime-ra parada del repte.La ruta del paretà es pot seguir en directe mitjançant el seu GPS per saber en tot moment on està. A més, el projecte serveix també per promocionar la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern Piri-neus-Barcelona 2030, ja que Min-

jl.r.b.

POLIESPORTIU PROMOCIONA LA CANDIDATURA DELS JJOO D'HIVERN PIRINEUS-BARCELONA 2030

gote n’és un dels ambaixadors. Les primeres setmanes Mingote travessarà els Prineus i preveu coronar tres cims emblemàtics, la Comapedrosa (2.942 m), que va pujar dijous, i ara atacarà el Pic d'Estats (3.143 m) i l'Aneto (3.405 m). "Faré estada a Benasc per 
trobar-me amb els amics de la 
Vall d'Aran, que tenen un paper 
important en la candidatura de 
Pirineus-Barcelona 2030", va explicar Mingote.El trajecte continuarà per França, Itàlia, Suïssa, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Montene-gro, Albània i finalment Grècia, 

Sergi Mingote inicia el camí 
fins al Mont Olimp, de Grècia

i acabarà al Mont Olimp (2.919 m). D'entre les aturades, Mingote farà promoció de la candidatura Pirineus-Barcelona 2020 anant a Lausana, a la seu del Comitè Olím-pic Internacional, i a Cortina, seu de la Milán-Cortina d'Ampezzo dels Jocs Olímpics d'Hivern 2026.Durant aquest periple pujarà cims destacats com el Mont Cin-to (2.706 m), de Còrsega; el Gran Paradiso (4.061 m) dels Alps; i els cims de Mont Cristallo (3.221 m) o el Cim di Mezzo (3.154 m), de pedres dolomítiques. El paretà travessarà deu països fins arribar a Grècia.   jl.rodríguez

Ca n'Arimon reobre la piscina
MOLLET. El centre Ca N’Arimon, de Mollet, va reobrir dilluns la piscina exterior i va tornar a posar en marxa les activitats esportives després de més tres mesos. La reobertura va comptar amb algunes queixes d'ususuaris per accedir al sistema de cia prèvia de la nova aplicació mò-bil perquè no funcionava correctament l'enllaç de la reserva. 

QUEIXES DEL PRIMER DIA PER LA CITA PRÈVIA AMB L'APLICACIÓ

A LES FRANQUESES Primera aturada tècnica de Sergi Mingote al Falgar
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10% DE DESCUENTO 

EN REPARACIONES 

HASTA EL 31 DE MARZO

ch parets

HANDBOL  L'EQUIP DE NACHO PÉREZ TÉ COM OBJECTIU LA PERMANÈNCIA A LA PRIMERA CATALANA

se les dificultats de la que tot just 
ha acabat, que tot i estar en posi-
cions de descens es van salvar per 
la suspensió de descensos. "Ha 
estat una temporada complica-
da, tot i que hem competit tots 
els partits. Vam perdre algu-
nes jornades per culpa del baix 
rendiment físic de les segones 
parts perquè la plantilla era 
més curta i els jugadors impor-
tants no tenien tant descans", 
assegura l'entrenador. "Esperem 
no patir, tot i que hi ha una pre-
visió que descendiran un total 
de vuit equips perquè les lli-
gues s'hauran de reajustar, serà 
un curs complicat", diu Pérez.

Comencen a entrenar
L'equip va començar dilluns els 
entrenaments. "És realment difí-
cil entrenar en aquestes condi-
cions, limitats, i el que fem so-
bretot són exercicis individuals 

PRESENTACIÓ Els jugadors es reuneixen dilluns a la pista paretana

L'Handbol Parets incorpora 
sis jugadors i quatre juvenils
PARETS. L'Handbol Parets sumarà 
deu cares noves per a la tempo-
rada 2020-2021 després de con-
firmar sis fitxatges i pujar quatre 
jugadors del juvenil amb projec-
ció. El club ja fa setmanes que va 
anunciar la renovació del tècnic 
Nacho Pérez i aquest dilluns va fer 
un primer entrenament al Pavelló 
Joaquim Rodríguez. 

D'entre els fitxatges, tornen a la 
plantilla paretana el porter Mano-
lo, més conegut com a Lolo, que 
procedeix del Canovelles de la Lli-
ga Catalana; el central Sergio Ro-
dríguez, que estava al BM Grano-
llers C; el lateral Raúl Ontanilles, 
del Vallag; i el primera línia Sergi 
Galán, del Ripollet. "Són juga-
dors formats en categories in-
feriors del Parets i alguns com 
el Lolo, que va ser un jugador 
molt important al sènior, tota 
una vida", admet el tècnic, Nacho 
Pérez.

També s'han incorporat al pro-
jecte paretà l'extrem Adrià Raba-
dán, del Joventut Handbol la Lla-
gosta; i el primera línia Unai, del 
BM la Roca. A més, del juvenil han 
pujat Izan Forner, Jesús Abana-
des, Joan Antoni Munuera i Gerard 
Martin. A més, seguirà en la dinà-
mica del primer equip el pivot 
Àlex Mesa, que encara és juvenil 
de segon any. "Hem apostat per 
la pròxima campanya per una 
plantilla àmplia. Tenim 21 ju-
gadors i encara tenim pendent 
tancar el fitxatge d'una última 
incorporació, que ja veurem si 
el podem fitxar ara o més enda-
vant", explica el tècnic.  

L'objectiu de la nova plantilla 
paretana és completar una tem-
porada a la Primera Catalana sen-

i vam aprofitar perquè els juga-
dors es coneguin", explica el tèc-
nic. La previsió és fer una sessió 
d'entrenament a la setmana fins 
al juliol, a l'agost aturar l'activitat 
i reprendre-la al setembre.  jl.r.b.

Núria Álvarez, nova 
entrenadora del CB 
Parets femení

BÀSQUET CINC JUGADORES DE L'EQUIP JÚNIOR AL PRIMER EQUIP

PARETS. Núria Álvarez ja és la nova 
entrenadora del Bàsquet Parets 
femení. Tal i com va avançar Som 
Parets ja fa unes setmanes, el club 
ja ha confirmat que la paretana es 

farà càrrec del sènior femení a la 
Tercera Catalana. La nova tècni-
ca porta ja uns anys a la base del 
club i aquesta campanya va portar 
amb èxit el júnior femení. 

De fet, algunes de les júnior 
passen a formar part del primer 
equip femení. Entre aquestes hi 
ha Adriana Julián, Cristina Garcia, 
Laia Ginés, Alba Garcia i Itziar Es-
teban.  jl.r.b. 

Tercer curs

El tècnic Nacho Pérez és un home de la 

casa al Joaquim Rodríguez i la propera

campanya complirà la seva tercera 

temporada al capdavant del primer 

equip masculí del CH Parets, tot i que 

anteriorment havia completat al club 

una primera etapa com a formador de 

la base, tècnic del segon equip i segon 

entrenador de José Herrera al primer 

equip masculí.  

NACHO PÉREZ RENOVA 
A LA BANQUETA

MONTORNÈS. Marc Fuentes lidera 
un nou projecte esportiu de futbol 
sala adreçat a joves amb paràlisi 
cerebral física o dany cerebral ad-
quirit. El conjunt, que forma part 
del CF Vilanova del Vallès, fa una 
temporada que entrena a la locali-
tat vallesana i ja suma un total de 
sis membres. Tot i que Fuentes, de 
21 anys, n'és l'entrenador i busca 
ara nous esportistes que se sumin 
al projecte per competir. 

Durant la temporada 2019-
2020, l'equip ha anat creixent de 
tres integrants fins als sis actuals, 
tot i que, per competir, Fuentes 
vol sumar més esportistes per 
poder realitzar més canvis durant 
els partits. "Amb sis jugadors 
ja tenim per fer un canvi, però 
estaria bé poder tenir uns deu 
jugadors", explica Marc Fuentes, 
que serà l'entrenador i que també 
té una paràlisi cerebral física que 
l'afecta en la part motora i la par-
la. 

El conjunt està inscrit a la Fe-
deració Esportiva Catalana de 
Paràlisi Cerebral (FECPC), de pro-
moció. "És un equip federat, i en 

FUTBOL SALA EL MONTORNESENC ENTRENA AL CF VILANOVA

Marc Fuentes lidera un 
equip amb joves amb 
paràlisi cerebral física  

ajuntament vilanova

MARC FUENTES

total serien uns sis equips. Al 
llarg del curs poden ser unes 
sis trobades competitives i es 
necessiten esportistes, d'entre 
els 4 als 18 anys, perquè serà 
un equip de promoció", remarca 
Fuentes, que tot i els seus 21 anys, 
ja fa unes temporades que és un 
dels formadors de la base del CF 
Vilanova del Vallès.

La intenció de Fuentes és con-
solidar l'equip de promoció amb 
el màxim de jugadors.  jl.r.b.



dv, 26 JUNY 2020 19

Claus a tenir en compte

per vendre un cotxe

Vendre un cotxe usat o de segona mà 
pot semblar una tasca complicada, 
més en moments com aquests. No 
obstant això, si es tenen algunes ide-
es clau, veuràs com resulta molt més 
senzill. És clar que la primera impres-
sió sempre pot ser determinant, però 
si a aquesta primera vista de l'exterior 
no li acompanya un bon manteniment 
del vehicle, és fàcil que el possible 
comprador perdi l'interès. Per tant, 
abans d'afrontar la venda, no sols has 
de rentar el cotxe per dins i per fora, 
també és convenient revisar elements 
com els pneumàtics i les llandes i fer-li 
una posada a punt.

És primordial a més que compro-
vis que tota la documentació està en 
regla. Assegura't de tenir tots aquests 

passos coberts: l'Impost de Circulació 
ha d'estar pagat. És més, el responsa-
ble d'aquest impost serà el propietari 
del cotxe a 1 de gener. Encara que ho 
venguis el dia 3 de gener; verifica les 
multes en la DGT que no hi ha multes 
pendents. Si tens alguna, no podràs 
vendre-ho; la Targeta d'Inspecció Tèc-
nica és el DNI del cotxe i ha d'estar 
localitzada. És clau per a saber que el 
cotxe no està trucat; i si té més de qua-
tre anys, ha de tenir la ITV passada i 
al dia.

Una de les recomanacions en ven-
dre és contractar una gestoria per a 
resoldre tots els temes administratius 
i fiscals que sorgeixin, des del canvi de 
titularitat fins al contracte a realitzar. 

 amic - espaciocoche.com

Les llums de fre són importantíssimes, 
ja que són les encarregades d'indicar 
a la resta de conductors que reduïm 
la velocitat. Si no s'encenen, podríem 
sofrir un impacte, a més de poder ser 
sancionats i, per descomptat, no passar 
la ITV. Vegem quines són les causes més 
comunes per les quals fallen.

El punt més fàcil de revisar és el fu-
sible de les llums de fre. En el manual 
d'usuari indica la ubicació de la caixa 
de fusibles i quin d'ells és el correspo-
nent a les llums de fre. Si no ho tens 
o no t'aclareixes, pots comprovar els 
fusibles un a un. Cal treure el fusible i 
comprovar si la resistència està parti-
da. És la petita connexió que uneix les 
dues plaques metàl·liques, que es veu 
a través del plàstic transparent. Si no 
ho veus clar, pots usar un polímetre. Si 
només és una de les llums que no funci-
ona, segurament és una bombeta fosa. 
La dificultat per a substituir-la depèn 
del model i la marca del cotxe. Des del 
maleter s'accedeix a les llums poste-
riors. En els cotxes actuals s'ha de des-
muntar el pilot posterior, però pot ser 
que puguis arribar al portalàmpades, 
sense haver de desmuntar res. Tant en 
un cas o l'altre, hauràs de desmuntar el 
portalàmpades que està subjecte amb 
una pestanya o un cargol. Una vegada 
desmuntat, pots retirar la bombeta de 
la mateixa forma que les domèstiques. 

 amic - actualidadmotor.com

Vigilar les 

llums del fre

LLIURAMENT DE CLAUS Un dels moments de la compra del cotxe

amic
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PARETS. Malgrat que enguany no se 
celebrarà la festa major de Parets, 
cancel·lada a causa de la pandè-
mia, el consistori programarà ac-
tivitats culturals durant totes les 
setmanes del mes de juliol, que no 
passaran per alt la temàtica princi-
palment de la gresca d'aquest es-
tiu al municipi: rememorar els 40 
anys de RAP107.

La regidora de Cultura, Kènia 
Domènech, explica que l'objectiu 
és "poder tornar la cultura al 

carrer després de la pandèmia" 
i que per fer-ho s'han basat "en 

propostes d'entitats, de col·lec-

tius i de gent que produeix cul-

tura a Parets, que ens han expli-

cat els seus projectes". D'aquesta 

manera, el pròxim mes hi haurà 
a Parets "música molt diversa, 

humor, activitats infantils i te-

atre amb la idea, no de fer una 

festa major, de tenir una pro-

gramació cultural i que la gent 

de Parets, que ha estat tants me-

sos a casa, pugui tornar a poc a 

poc a viure la cultura amb totes 

les mesures que calgui", inclo-
ent-hi una distància física entre 
assistents i l'obligació de portar 
mascaretes quan la distància sigui 
més reduïda. En aquest sentit, Do-
mènech creu que "per retornar la 

cultura als carrers, la distància 

és la clau, i estem provant nous 

formats amb nous espais que no 

havíem treballat aquí a Parets, 

però estem investigant a veure 

què surt. També hi haurà pro-

postes que no seran fixes i que 

aniran en moviment per tot el 

nostre poble".

Critica el Ministeri i la Conselleria
D'altra banda, sobre la reactivació 
de la cultura, es mostra crítica: "Hi 

ha hagut un estat d'alarma i el 

sector de la cultura ha estat amb 

una incertesa enorme, perquè 

sabíem quan obriríem els bars, 

però no sabíem quan obriríem 

els teatres. En aquest sentit crec 

que no s'ha sabut donar respos-

ta ni des del Ministeri ni des de 

la Conselleria de Cultura de la 

Generalitat". Pel que fa al paper 

de l'Ajuntament, destaca: "Des 

del govern de Parets tenim clar 

que els diners de Cultura s'han 

de destinar a la cultura, a no ser 

que hi hagi una situació excepci-

onal".    sergio carrillo

El programa alternatiu a la festa major 
comptarà amb activitats durant tot el juliol

POPULAR  ES PORTARAN A TERME ACTUACIONS MUSICALS, ESPECTACLES D'HUMOR, ACTIVITATS INFANTILS I REPRESENTACIONS TEATRALS, ENTRE D'ALTRES

LA FLAMA DEL CANIGÓ VA ARRIBAR DIMARTS AL MUNICIPI AL VOLTANT DE LES 19.30 H I EN ACABAR L'ACTE ES VA PENJAR AL BALCÓ DE L'AJUNTAMENT

Una revetlla 

adaptada,

amb flama però

sense foguera

PARETS. Dimarts a la tarda va tenir 
lloc la tradicional rebuda a la flama 
del Canigó. Amb menys participants 
que normalment i sense foguera a la 
plaça de la Vila per garantir les me-
sures de seguretat dels ciutadans, 
un representant de cada entitat 
organitzadora va portar una torxa 
encesa cadascú des de la cantonada 
de l'avinguda de Joaquim Guasch 
amb l'avinguda de Catalunya fins al 
bell mig de la plaça, al voltant de les 
19.30 h. Allà hi havia la flama vingu-

s.c.

LA FLAMA  Va passar la nit penjada al balcó de l'Ajuntament

da des del Canigó i recollida pels or-
ganitzadors paretans a Vallgorgui-
na. La flama va passar la nit penjada 
al balcó de l'Ajuntament.

L'activitat va ser organitzada per 
Òmnium Cultural de Parets i tam-
bé  hi  van col·laborar altres entitats 
com l'Assemblea Nacional Catalana 

Parets, l'Associació de Balls de Saló, 
l'Associació de Donants de Sang del 
Vallès Oriental, l'Associació Foto-
gràfica, el Centre d'Alta Muntanya, 

el Centre Excursionista, els Diables, 
els Amics de la Sardana, les Gitanes, 
Imatges Solidàries, Manyacs i Niu 
d'Art Poètic.  

s.c.

EN MARXA  Un representant de cada entitat va pujar la torxa fins a la plaça

TORNA L'AUTO COMEDY, AMB UN XOU
DEL MONOLOGUISTA VÍCTOR PARRADO
n Malgrat que encara no s'ha publicat la programació íntegra, l'Ajuntament ja ha 
avançat algunes de les activitats que es realitzaran. Una de les primeres serà un 
monòleg en viu de l'humorista Víctor Parrado, que tindrà lloc el 4 de juliol a les 22 
h a l'aparcament del camp de futbol. Igual que amb l'actuació d'Andreu Casanova 
del darrer juny, aquest xou està organitzat per Auto Comedy i està pensat per 
gaudir des del cotxe. Dissabte següent, l'11 de juliol, tindran lloc diverses activitats 
familiars a les 19 h. Teatre Nu representarà Teatre arrossegat (contes) a Can Butjosa. 
El Quemaqueda Teatre portarà Antipasti (malabars i clown) a la pista de l'escola Pau 
Vila. I Los Barlou faran Set Up (malabars i clown) a l'escola Vila Parietes.

CULTURA

Parlem de llibres virtualFrank Blanco estrena 'Typical Spanish'
La tertúlia literària Parlem de llibres de 
Montornès tornarà dimarts (17 h) en format 
virtual i coordinada per Raimon Portell. 
El llibre a tractar la setmana vinent és 
Departament d’especulacions, de Jenny Offill.

El presentador molletà Frank Blanco va estrenar la setmana passada un 
nou programa, Typical Spanish, que es podrà veure tots els divendres a les 
22.05 a TVE. Es tracta d'un xou humorístic amb el qual gaudir i aprendre de la cultura, geografia, gastronomia i costums de l'Estat i compta amb la 
participació de Florentino Fernández i Vicky Martín Berrocal.
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El molletà Marc Collado, a 
la sèrie del Berto Romero

MOLLET. L'actor molletà Marc Co-

llado ha participat en la tercera 

temporada de la sèrie Mira lo que 

has hecho, escrita i protagonitza-

da pel reconegut Berto Romero, 

produïda per El Terrat i emesa per 

Movistar+.

Concretament, té una aparició 

escènica en el capítol dos interpre-

tant un Mosso d'Esquadra que li 

porta una citació judicial al Berto 

Romero a casa seva. A més de lliu-

rar-li la carta, el Mosso també es 

fa una selfie amb Romero (com es 

veu a la imatge).

Després que l'Agència Faràndu-

la li aconseguís un càsting per a la 

sèrie i el tirés endavant, a la tardor 

va tenir lloc el rodatge de l'escena 

de Collado, qui explica que havia 

vist les dues primeres temporades 

i que participar-hi li ha fet "molta 

il·lusió".

A més, no se n'està d'alabar 

Berto Romero, de qui diu que "és 

un gran". "T'imagines que els 

TELEVISIÓ  INTERPRETA EL PAPER DE MOSSO D'ESQUADRA EN UNA ESCENA DE LA TERCERA TEMPORADA

L'Esbart Dansaire de 
Mollet estrena web
pel seu 25è aniversari
MOLLET. L'Esbart Dansaire de Mo-

llet ha estrenat aquestes setmanes 

la seva pàgina web, que ha estat 

creada amb motiu del 25è aniver-

sari. Al web www.esbartmollet.cat 

hi han inclòs un contigut bàsica-

ment visual on es mostren imatges 

–la majoria de les quals han estat 

fetes per Josep Aznar– dels es-

pectacles que s’han creat i exhibit 

durant aquests 25 anys: Temps de 

llegendes, Pagesos i senyors, Cant 

espiritual, Un país de festa, Quan el 

mal ve d’Almansa i Som dansa, de 

llevant a ponent. Uns breus textos 

de presentació, la fitxa tècnica i 

uns videoclips completen la infor-

mació de cada espectacle. D'altra 

banda, la pàgina web també mos-

tra el treball de l’Escola de dansa 

i les danses populars que conrea 

l’Esbart, com són el Ball de Gitanes 

i el Ball del Barraló.

L’estrena d’aquest espai virtual 

forma part del conjunt d’activitats 

que l’entitat tenia programades 

per la celebració del seu 25è ani-

versari. Malauradament la situa-

ció sanitària ha retardat l’aparició 

de la pàgina web i ha obligat a can-

cel·lar assajos, diversos actes i al-

gunes actuacions de l'entitat. Una 

de les activitats suspeses ha estat 

la participació de l'Esbart en un 

prestigiós festival de dansa a Ale-

manya. 

DANSA  ES PODEN CONSULTAR ELS ESPECTACLES REALITZATS

'mira lo que has hecho'

EN PANTALLA  Eva Ugarte, Berto Romero i Marc Collado

famosos són gent inabastable, 

però el Berto és molt proper, 

molt agradable i vaig tenir molt 

bona impressió d'ell", explica el 

molletà. En aquest sentit, recorda 

que en arribar al rodatge, Romero 

el va veure i va anar a saludar-lo i 

a donar-li la benvinguda. "No tin-

dria per què fer-ho, però ho va 

fer", agraeix. D'aquesta experièn-

cia, Collado també destaca l'opor-

tunitat d'haver compartit pantalla 

amb els dos protagonistes, Berto 

Romero i Eva Ugarte.

Càstings virtuals durant la Covid
Arran de la pandèmia de la Co-

vid-19, una de les novetats que 

han hagut d'afrontar els actors i 

les actrius són els càstings virtu-

als. Marc Collado explica que en 

els darrers mesos n'ha fet de dos 

tipus: "Gravant-me jo mateix i 

enviant el vídeo; o en línia amb 

aplicacions com Zoom, fent 

cues en sales virtuals".

A tot plegat, Collado hi veu trets 

positius: "No em desagrada, per-

què no has de desplaçar-te i a 

casa estàs més a gust". També 

considera que l'estrès que es ge-

nera en els càstings presencials 

es minimitza molt en les versions 

virtuals.   sergio carrillo

LOGO DE L'ENTITAT
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ENTREVISTA

Quim Masferrer

Actor, humorista i presentador

–D'on sorgeix 'Moltes gràcies'?

–Aquest espectacle s'ha creat durant el confinament. Tot-
hom tancat a casa, jo també, amb la família, veient com 
s'anava anul·lant tot, les actuacions que tenia i la gira, que 
era una gira amb entrades exhaurides amb l'espectacle 
Bona gent. Va sorgir assimilant aquesta situació i comen-
çant a pensar que potser ens hem de replantejar nous for-
mats en les arts escèniques.
–Quina va ser l'espurna de l'espectacle?

–Hi va haver un dia que em van venir ganes de dir coses, 
perquè pots tenir un format molt xulo, però si no tens res 
a dir i no saps quin contingut hi haurà, no vas enlloc. Du-
rant el confinament, a principis d'abril, a les 12 de la nit, 
encara feia fred i vaig anar a tirar les escombraries a 100 
metres de casa. Allà hi havia un noi que estava descarre-
gant menjar per a un supermercat que tinc just davant de 
casa. El tio anava amb mascareta, amb ulleres, tapat fins 
a dalt de tot, i vaig pensar, 'aquest tio està currant perquè 
l'endemà nosaltres tinguem menjar al supermercat'. Vaig 
canviar la vorera i li vaig dir 'ostres, tio, moltes gràcies'. 
Uns anys enrere jo no hagués canviat de vorera per dir-li el 
que li vaig dir, ell estava fent la seva feina, però en aquella 
situació em va venir la necessitat de passar pel seu costat i 
dir-li. En arribar a casa vaig pensar que seria una cosa xula 
explicar-nos històries del confinament.
–Una de les grans particularitats de l'actuació és el 

format, voltant pels pobles a sobre d'un camió?

–L'endemà vam fer una reunió per Zoom amb tot l'equip 
de Guerrilla –la productora–, que som sis persones, i els 
vaig dir: 'Hem de crear un espectacle que es digui Moltes 

gràcies i que sigui en un escenari que es mogui, que sigui 
un plató de televisió i que la gent el pugui veure des de 
casa. Ens ho hem de currar i hem de trobar un camió'. Al 
cap de dos dies ja havíem trobat un camió que es podia 
reconvertir.
–Qui pujarà al camió a explicar les seves històries? 

Com seleccionaràs els protagonistes?

–No en tinc ni idea. Amb una creuada d'ulls amb algú. Vaig 
sobre el camió i potser em trobo una parella i els vull con-
vidar. I si no volen pujar, no passa res, buscarem algú altre. 
No sé què passarà a cada funció. Tinc ganes, respectant 
sempre les mesures de seguretat, que a dalt de l'escena-
ri hi pugi gent, que ens expliquin històries seves i de com 
ho han viscut. Recórrer els carrers, que la gent ens pugui 
seguir en viu des dels balcons, però que també ens puguin 
seguir per streaming a través de moltesgràcies.cat, perquè 
hi haurà un equip de tres càmeres. De fet, pot ser que algú 

"Què és el que més s'ha 
consumit durant el 

confinament després de 
l'alimentació? La cultura"

guerrilla

Quim Masferrer estrena aquest divendres el seu nou espectacle, Moltes gràcies, 

a Montmeló. Arrencarà a les 19 h, voltant pels carrers del poble a sobre d'un 

camió i interactuant amb la ciutadania, qui podrà seguir l'actuació des del balcó 

o la finestra, en cas que l’escenari sobre rodes passi per davant, però també 

en streaming al Facebook i a l’Instagram de l’Ajuntament de Montmeló. No està 

permès que la gent baixi al carrer a veure el xou ni a seguir el recorregut.

em convidi a pujar al balcó de casa seva. Doncs amb les 
mesures de seguretat puc fer-ho. L'equip d'streaming per-
met que em pugui moure a uns 60 metres del camió.
–Posa'ns un exemple d'història a explicar.

–A tots ens han passat moltes coses durant aquests me-
sos. Per exemple, jo mai havia fet tant de pare com ara i és 
apassionant. Tinc una nena de 4 anys i he estat amb ella 24 
hores durant gairebé tres mesos. Quanta gent hi ha que pot 
compartir històries? Hi ha moltes històries, algunes d'elles 
amb les quals podrem riure junts i amb d'altres ens po-
drem emocionar, perquè hi ha hagut gent que ho ha passat 
molt malament i ha perdut familiars. En tot cas, qui coneix 
millor les històries de cada poble és la mateixa gent del 
poble. És per això que també demanem als ajuntaments: 
'si coneixeu alguna 
història que sigui 
maca de compartir, 
provoquem-la'.
–D'aquesta mane-

ra, el Moltes gràci-

es d'aquest diven-

dres a Montmeló 

serà únic i irre-

petible. Cap altra 

r e p r e s e n t a c i ó 

comptarà amb les 

mateixes històri-

es. Surts davant 

de tothom sense 

poder tenir un guió preparat.

–Sí i de fet hi sortiré sense saber si hi haurà gent o si hi 
voldran pujar. Són formats que m'agraden molt, perquè 
és la pròpia vida, és la realitat. A vegades em diuen: 'I si 
no trobes ningú?'. Doncs ensenyarem que no trobo ningú i 
no passa res. Quantes vegades sortim de festa i ens pensà-
vem que hi hauria molta marxa en aquell pub i no hi havia 
ningú? Doncs busquem un altre pub. El teatre és tot mil·li-
metrat i hi està tot estudiat. Està molt bé i a mi m'ha agra-
dat molt treballar així. Però de cop i volta, a l'altre costat, 
aquell no saber què passarà el trobo apassionant.
–Com estan rebent els Ajuntaments i els programa-

dors aquest espectacle?

–Mira, en les gires no hi intervinc, jo no vull saber mai 
res de contractes, això em supera. Però l'altre dia el Da-
vid Grau, qui porta la part comercial de l'espectacle, em va 
dir: 'M'està passant una cosa que és molt maca i te la vull 
explicar. Hi ha molts ajuntaments que m'estan dient que 

estaven buscant alguna cosa per agrair a la població el sa-
crifici que ha fet durant el confinament'. A mi això m'emo-
ciona. Que hi hagi un poble que cregui que allò que tu t'has 
inventat pot servir per agrair a la població en aquesta part 
important de la història que ens ha tocat viure, mostra 
quina feina més guai que tinc. Com a autor i intèrpret del 
Moltes Gràcies em fa molt feliç que em diguin això i m'han 
interessat els motius pels quals anem a un lloc o a un altre.
–Moltes gràcies a banda, la cultura ha estat un sector 

damnificat durant l'estat d'alarma. Què reclamaries a 

les institucions públiques per reactivar la cultura?

–Sí, els teatres van ser els primers a tancar i seran els úl-
tims a obrir, tot i que ara hi ha moltes variants, a l'aire lliu-
re o en un lloc tancat si guardes les mesures de seguretat. 
Per un costat demanaríem a l'administració que li doni 
la importància que té a la cultura. La cultura mai es pot 
tractar com un luxe. Després de l'alimentació, que és de 
primera necessitat, durant el confinament què és el que 
més s'ha consumit? Jo diria que la cultura. Imaginem-nos 
un confinament sense una peli, sense un llibre, sense mú-
sica, sense una sèrie o sense un llibre de poesia. És fort. La 
cultura t'alimenta l'esperit i per tant demanaríem a l'ad-
ministració que la tracti com a tal i no com a luxe. La cultu-
ra realment és molt important per a una societat, perquè 
és el que et manté viu. El poble està viu si la seva cultura 
està viva. De fet, en règims totalitaris, el primer que es car-
reguen és la cultura, perquè la gent no pensi, no critiqui i 
no digui coses.
–Què més els demanaries?

–Doncs que siguin molt clars amb què podrem fer i què 
no podrem fer, i que no passi que hi hagi avions plens de 
gent i en canvi teatres buits; metros plens de gent i sales de 
cinema buides. Per què? Ens volen vendre que el virus no 
entén de territoris i ara ens volen fer vendre que el virus 
entén d'activitats?
–Des del sector, què hi podríeu fer?

–No defallir. Els que ens dediquem a aquesta feina som 
lluitadors nats. Malauradament fins i tot de vegades hi ha 
gent disposada a treballar sense cobrar. Diga'm un altre 
gremi que hi estigui disposat. Moltes vegades s'aprofiten 
de la passió d'actors i actrius joves. Li diries a un lampis-
ta que et faci l'enllumenat del poble gratis? No, què dius? 
En canvi són capaços de demanar-te: 'Em faries un pregó 
gratis?'. És un tema tan vocacional que ens en sortirem 
reinventant-nos. No hem de defallir i hem de demanar la 
complicitat de les administracions. Sense la cultura, desa-
pareixem.    sergio carrillo

Demanem a l'administració

que siguin clars amb què

podrem fer i que no hi hagi

avions plens i teatres buits

Hi ha moltes històries a

explicar: amb algunes podrem

riure junts i amb d'altres

ens podrem emocionar
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Arrenca Calidoscòpia, la programació 
alternativa a la festa major de Montmeló

MONTMELÓ. Dijous va arrencar la 

Calidoscòpia, la programació alter·

nativa a la festa major de Montme·

ló. Arran de la pandèmia de corona·

virus, l'Ajuntament de Montmeló 

va confirmar el passat mes d'abril 

que no tiraria endavant una festa 

major tal com és tradicional, però 

ben aviat es van posar a treballar 

en una programació que inclogués 

activitats de petit format i d'altres 

per realitzar o gaudir des de casa.

La regidora de Cultura, Ariadna 

Ojeda, explica que "algunes enti·

tats del poble, el grup de treball 

de la festa major i altres persones 

del municipi hem estat treballant 

en un nou esdeveniment cultu·

ral" i hi afegeix: "Calidoscòpia és 

un espai de reconeixement cap 

a aquelles persones voluntàries i 

professionals de tots aquells col·

lectius fins ara més invisibles, i 

cap a tots aquells montmelonins 

i montmelonines que s’han vist 

afectats d’alguna o altra manera 

per la situació". Ojeda clou dient: 

"Volem que us deixeu sorpren·

dre per fer les coses de noves for·

mes, una gran oportunitat que 

esperem que en gaudiu, perquè 

Calidoscòpia és la vostra festa".

Quim Masferrer, divendres
La programació va arrencar di·

jous amb una donació solidària 

de sang a la Sala Polivalent i conti·

nua aquest divendres amb quatre 

activitats. Les dues primeres són 

virtuals. A les 10 h tindrà lloc una 

mostra dels tallers de ganxet, patc·

hwork i bijuteria artesanal que 

s’ha fet durant aquest curs al Casal 

de la Gent Gran. A les 17 h serà el 

concert de final de curs de l'Escola 

Municipal de Música, amb actuaci·

ons dels alumnes de sensibilitza·

ció, grup de flautes, de pianos, de 

guitarres i d'orquestra, i el cor.

Tot seguit, a les 19 h, en Quim 

Masferrer estrenarà el xou itine·

rant Moltes gràcies! als carrers del 

municipi, per gaudir des del balcó 

de casa o des d'un smartphone. 

Per últim, un autocinema a Can 

Guitet amb la projecció de la pel·

lícula Grease clourà el primer dia 

d'activitats de la Calidoscòpia. El 

film, per gaudir des del cotxe, ar·

rencarà a les 22.30 h, les entrades 

es poden adquirir a la plataforma 

Entràpolis i l'Ajuntament convida 

els assistents a vestir·se com els 

protagonistes del musical.

'Tinder sorpresa', dissabte
La companyia Sabanni activarà els 

montmelonins de bon matí amb 

un espectacle familiar de pallasso 

i música en directe. Jordi Saban i 

Joan Vallcorba asseguren rialles a 

la Sala Polivalent amb tres funci·

ons seguides (10 h, 11 h i 12 h).

Al migdia hi haurà l'activitat 

virtual El Joc de Montmeló, prepa·

rat per fer viure una experiència 

apassionant posant a prova els 

coneixements sobre el municipi. 

Les activitats en línia continuaran 

a les 17 h amb el concert de la Coral 

Montmeló de l'Agrupa, que faran 

un recull dels concerts realitzats 

en altres festes majors.

De nou, a les 19 h, hi arribarà una 

nova rua de carrer, en aquest cas 

organitzada per entitats del muni·

cipi i sota el nom de Montmeló Pa-

rade. Gegants, Diables, Gitanes i CIJ 

Esplaia't recorreran el municipi en 

una cercavila per veure des del bal·

có o la televisió. Els organitzadors 

demanen als veïns que treguin als 

POPULAR  AQUEST CAP DE SETMANA TÉ LLOC LA PRIMERA FESTA MAJOR ALTERNATIVA DEL BAIX VALLÈS, AMB UNA QUINZENA D'ACTIVITATS PROGRAMADES

balcons i les finestres els mocadors 

de colors de la festa, així com ins·

truments per animar la gresca.

A mitjanit serà el torn per al mo·

nologuista Andreu Casanova, amb 

una nova sessió d'Auto Comedy –

estrenat a l'estat a Parets a principis 

de juny– que es podrà seguir a Can 

Guitet des del cotxe. S'ha de com·

prar l'entrada prèviament per gau·

dir del monòleg Tinder Sorpresa.

'Impro Show', diumenge
La Calidoscòpia clourà diumenge 

amb quatre esdeveniments cul·

turals més. El primer serà el xou 

de màgia Extra, extra de Txema 

Muñoz (Sala Polivalent, a les 10 h, 

a les 11 h i a les 12 h).

A la tarda (17 h) es podrà seguir 

virtualment el concert de la coral 

del Casal de la Gent Gran de Mont·

meló, amb un recull d'actuacions 

realitzades al municipi.

A les 19 h, en la línia dels dos dies 

a.c.

ANDREU CASANOVA  Farà el monòleg 'Tinder Sorpresa' divendres a les 0 h a Can Guitet

previs, Pep Callau encapçalarà la 

rua Resistència Tour! recorrent els 

carrers del municipi a sobre d'un 

escenari mòbil que omplirà d'hu·

mor i festa.

Per últim, els Jardins de la Torre·

ta acolliran a les 23 h l'espectacle 

Impro Show. Els espectadors po·

dran participar de l'actuació des 

del telèfon mòbil.

Cal destacar que per assistir als 

actes que requereixen entrades 

cal adquirir·les a Entràpolis i que 

aquelles activitats virtuals es poden 

seguir a través de les xarxes socials 

de l'Ajuntament o de Vallès Visió. 

grease

'GREASE'  Es projectarà el film aquest divendres a les 22.30 h a Can Guitet

planeta impro

'IMPRO SHOW'  L'espectacle d'improvisacions clourà el programa als Jardins de la Torreta

dissabte 27

diumenge 28

divendres 26

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

Cel serè i calor estiuenca, 

sense exageracions,  amb 

temperatures molt sem·

blants a les del dia d’ahir.

Desfilada de núvols alts 

al matí, de ponent a lle·

vant, i alguns d’evolució a 

la tarda, en principi sense 

més conseqüències.

Anticicló, amb cel serè  

al matí, i creixement de 

nuvolades a la tarda al 

nord del país, amb tem·

peratures que s’aproxima·

ran molt a les d’ahir.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 18 22ºC 15ºC 21ºC 17 31 km/h SE

DIVENDRES, 19 24ºC 16ºC 22ºC - 24 km/h SE

DISSABTE, 20 26ºC 16ºC 25ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 21 28ºC 18ºC 26ºC - 21 km/h SE

DILLUNS, 22 28ºC 20ºC 25ºC - 32 km/h SE

DIMARTS, 23 29ºC 20ºC 28ºC - 27 km/h SSW

DIMECRES, 24 29ºC 18ºC 27ºC - 324 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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