ANY XX Núm. 942 10 juliol 2020

somlallagosta.cat

DIARI DE LA LLAGOSTA I BAIX VALLÈS

POLÍTICA

SANITAT

EL PP DE LA LLAGOSTA ES QUEDA SENSE EL
SEU LÍDER, JAUME BONALLACH, DESPRÉS DE
12 ANYS AL CAPDAVANT DE LA FORMACIÓ 7

L'ALCALDE DEMANA A LA CONSELLERA DE
SALUT MÉS PERSONAL I QUE TORNIN ELS
SERVEIS D'URGÈNCIES NOCTURNES AL CAP

6

CONSISTORI L'OPOSICIÓ DEMANA AL GOVERN "UNITAT I CONCRECIÓ" PER TIRAR ENDAVANT AMB EL PLA DE RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA 6 i 7

L'Ajuntament prepara un pressupost
d'emergència per fer front a la crisi
SALUT

jl.r.b.

La Fundació Sanitària
Mollet reconeguda amb
el segell EFQM 500+ per
l'excel·lència en gestió 12
L'Hospital de Mollet té un
cas postitu de Covid-19, un
menys que fa una setmana
MEDI AMBIENT

El Consorci Besòs Tordera
reclama a Ditecsa uns
800.000 euros pels danys
ocasionats per l'incendi 10
La contaminació persisteix a la
zona pròxima al lloc del sinistre
ESPORTS

El FSU Llagostense
defineix la plantilla de la
temporada 2020-2021
amb tres cares noves 20

PLEGA LA MÉS VETERANA
COMIAT La Isabel Muñoz es despedia del mercat municipal de la Llagosta el passat dissabte, després de més de 40 anys darrere els taulells 8

dv, 10 juliol 2020

2

EN PORTADA

El CCVO insta
els ajuntaments
a harmonitzar la
pressió fiscal a
la indústria
El Consell Comarcal analitza l'impacte dels
principals impostos com l'IBI i l'IAE en el
sector empresarial i en les arques municipals
BAIX VALLÈS. El Consell Comarcal vol encetar el debat per harmonitzar la pressió fiscal que els
ajuntaments del Vallès Oriental
apliquen al sector industrial. Amb
aquest objectiu, dilluns es presentava a Montornès l'estudi L’impacte dels impostos municipals als Polígons d'Activitat Econòmica (PAE)
del Vallès Oriental, que planteja
una anàlisi de quina és l’afectació
que les ordenances fiscals tenen
en el desenvolupament de l’activitat econòmica dels municipis, i
en especial, als PAE. "Aquesta ha
de ser una eina per iniciar un
procés de reflexió per harmonitzar al màxim les condicions
fiscals a la comarca", explicava el
conseller de Promoció Econòmica
i Estudis del Consell Comarcal,
Jordi Manils, qui afegia que "cal
enfortir el procés de reindustrialització del Vallès Oriental
i per fer-ho és millor que els
municipis cooperin a què competeixin".
L'estudi analitza la regulació

dels quatre impostos municipals
més importants als 32 municipis
del Vallès Oriental que disposen
de PAE i a 9 municipis de comarques properes com Rubí, Vic i
Santa Perpètua de Mogoda, entre
altres. En concret, els impostos estudiats són aquells que més afecten les empreses com l'Impost
de Béns Immobles (IBI), l'Impost
d'Activitats Econòmiques (IAE),
l'Impost a Vehicles de Tracció
Mecànica (IVTM) i l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres (ICIO).
A banda de l'anàlisi dels impostos, el document estudia també
l'impacte d'aquests en les finances municipals respecte al total
d'ingressos corrents, i també fa
una anàlisi de la pressió fiscal que
suposa per a les empreses.

L'IBI, el principal
Com a conclusions, el tècnic de
PAE del Consell Comarcal, Albert
Marañon, destacava que l'IBI és
l'impost que afecta de manera ge-

l.o.

PRESENTACIÓ D'esq. a dreta, Albert Marañon, responsable de l'estudi, Jose A. Montero i Jordi Manils

MOLLET ÉS EL MUNICIPI QUE MENYS INGRESSA DEL SECTOR
TOT I SER DELS QUE DISPOSA DE MÉS SÒL INDUSTRIAL
n Segons les dades recollides per l'estudi, Mollet és un dels

municipis que recapta menys ingressos provinents del sector
industrial de la comarca en proporció amb el seu espai de
polígons industrials i la seva població. L'IBI és l'impost que,
en general, representa un major ingrés per a les arques
municipals. Amb tot, a Mollet el percentatge de recaptació
d'aquest impost no arriba al 20% del pressupost total, una
dada molt per sota del 33% de mitjana a la comarca, i és
el municipi que percentualment recapta menys de tot el
territori. Els ingressos per habitant per aquest concepte a
Mollet representen uns 220 euros, la xifra més baixa del Vallès
Oriental i de la resta de municipis estudiats.
El tipus impositiu que aplica al sector és del 0,783, un
índex inferior a la mitjana del que apliquen la resta de
municipis que se situa en el 0,84%. Pel que fa al valor
mínim cadastral a partir del qual s'aplica el tipus específic

neralitzada a més activitats econòmiques i, al mateix temps, el que
més ingressos suposa per a les finances municipals. En 19 dels 39
municipis, els que disposen de major superfície de PAE, s’apliquen tipus impositius diferenciats per a la
indústria que són, en tots els casos,
més elevats que el tipus establert
per als béns urbans. "La possibili-

industrial i que permet gravar més o menys en funció de la
dimensió de l'empresa, Mollet el situa en els 710.939 euros,
una xifra inferior a altres municipis de l'entorn com Parets
i Montornès (2.100.000 i 1.050.000 euros, respectivament)
però que supera altres valors com el de Granollers (50.000
euros) o Montmeló (500.000 euros).
Pel que fa a l'IAE, Mollet també se situa per sota de la
mitjana de recaptació amb un 4,2% del total del pressupost
d'ingressos, un percentatge molt inferior a municipis de
l'entorn baixvallesà com Montornès (15,9%), Parets (12,3%),
Martorelles (7,9%), Montmeló (7,9%) i la Llagosta (4,6%) tot
i que la superfície de zona industrial –Mollet compta amb
219 Ha de polígons– és superior en la majoria dels casos,
només a excepció de Parets (307,8 Ha) i Montornès (241
Ha). De mitjana a la comarca es recapten aproximadament
56 euros per habitant i a Mollet, uns 49 euros.

tat de fixar valors cadastrals mínims a partir dels quals s’aplica
aquest gravamen específic permet discriminar i determinar a
quina dimensió de nau i/o activitat industrial es demana aquest
major esforç fiscal", indica l'estudi. És a dir, com més baix sigui el valor cadastral mínim més s’afectarà
petites i mitjanes empreses.

De mitjana la recaptació de l'IBI
representa un 33% del conjunt
d’ingressos corrents dels ajuntaments. Entre els municipis amb
menor proporció d’ingressos
d’IBI s’hi observen Granollers i
Mollet del Vallès. Un dels factors
que condiciona aquesta proporció, més enllà dels tipus impositius fixats és l’any de la darrera
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IBI sobre el % total d'ingressos corrents (Pressupost 2019)
Aiguafreda
L'Ametlla del Vallès
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Cardedeu
Figaró Montmany
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Granollers
Gualba
La Llagosta
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Parets del Vallès
La Roca del Vallès
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Pere de Vilamajor
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria de Martorelles
Tagamanent
Vallgorguina
Vilalba Sasserra
Vilanova del Vallès
Manresa
Moià
Montcada i Reixac
Rubí
Santa Coloma de Farners
Santa Perpètua de Mogoda
Vic

IAE sobre el % total d'ingressos corrents (Pressupost 2019)
Aiguafreda
L'Ametlla del Vallès
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
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Cardedeu
Figaró Montmany
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Granollers
Gualba
La Llagosta
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Parets del Vallès
La Roca del Vallès
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Celoni
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de Campsentelles
Sant Pere de Vilamajor
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Palautordera
Santa Maria de Martorelles
Tagamanent
Vallgorguina
Vilalba Sasserra
Vilanova del Vallès
Manresa
Moià
Montcada i Reixac
Rubí
Santa Coloma de Farners
Santa Perpètua de Mogoda
Vic
FONT: ESTUDI DE L'OBSERVATORI DELS POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA DEL VALLÈS ORIENTAL / CONSELL COMARCAL

ponència cadastral i la situació
econòmica del moment. Tant en
el cas de Granollers com de Mollet del Vallès la revisió cadastral
és de la segona meitat dels 90. Per
habitant de mitjana s’ingressen
360 €. Per sobre d’aquesta quantitat se situen Llinars del Vallès
(600 €) i Martorelles (500 €).
En el cas de l'IAE, els ajuntaments disposen només de marge
per regular la quantia de l’impost
en el coeficient de situació (on
estan situades les empreses) i les

bonificacions, incidint així en una
part petita de la quota final. Els
municipis amb major superfície
de polígons d’activitat econòmica
són els que apliquen coeficients
de situació més elevats i a la vegada és on major proporció d’ingressos es perceben en IAE.
De mitjana, la recaptació de l'IAE
suposa un 4,7% dels ingressos
corrents municipals. Per damunt
d'aquest percentatge se situen
les Franqueses del Vallès, Lliçà de
Vall, Martorelles, Montmeló, Mon-

tornès del Vallès, Parets del Vallès,
La Roca del Vallès, Sant Celoni,
Montcada i Reixac i Santa Perpètua
de Mogoda. De mitjana es recapten
aproximadament 56 € per habitant. Els tres municipis que més
ingressen en aquest cas són Montornès del Vallès, Parets del Vallès
i Santa Perpètua de Mogoda.
Pel que fa a l'Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica: 25 dels 39
municipis analitzats apliquen un
coeficient de 2, el màxim permès
legalment i 38 dels 39 municipis

analitzats apliquen bonificacions
per vehicles poc contaminants.
Sobre l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, més
de la meitat dels municipis analitzats apliquen el coeficient màxim permès legalment i 29 dels
39 municipis analitzats apliquen
bonificacions per a la instal·lació
d'energia solar.

Reivindicació del món local
En la presentació de l'estudi, l'alcalde de Montornès del Vallès i

conseller comarcal, José Antonio
Montero, destacava "la importància de l'àmbit local en el
desenvolupament econòmic".
"Fa molts anys que ens reivindiquem perquè pensem que
des de l'àmbit local i els ajuntaments, des de la proximitat, hi
ha moltíssima feina a fer", deia i
posava en valor la concertació territorial i la visió territorial. "Cal
aixecar la mirada estratègica,
cal fer visió àmplia i treballar
conjuntament", concloïa. ❉ l.ortiz

dv, 10 juliol 2020

6

SOCIETAT

L'ONCE reparteix 35.000 € des de l'Hospital

Mascaretes obligatòries

Jorge Alonso Soto, venedor de l'ONCE a l’Hospital de Mollet, ha
portat la sort. Alonso va vendre un cupó electrònic per Terminal
Punt de Venda (TPV) que va ser premiat en el sorteig de dilluns
del cupó diari de l'ONCE amb 35.000 euros. Gràcies al TPV el
client pot escollir a l’instant el número que més li agradi.

El Govern de la Generalitat ha decretat que des
d'aquest dijous les mascaretes siguin obligatòries per
als majors de 6 anys a la via pública, en espais a l'aire
lliure o en interiors oberts al públic amb independència de si es pot mantenir la distància física.

INFRAESTRUCTURES EL GOVERN LOCAL, QUE APOSTA PER LA CONSTRUCCIÓ DE LA CARRETERA ENTRE TERRASSA I GRANOLLERS, PRESENTA AL·LEGACIONS AL DOCUMENT

Mollet vol que el
soterrament de
la R3 s'inclogui al
Pla de Mobilitat
MOLLET. Després que la Generallitat presentés a finals de febrer el
projecte de Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), l’Ajuntament ha enviat un escrit d’al·legacions al Departament de Territori
i Sostenibilitat, en què, entre les
principals reclamacions, hi ha
una d'històrica: que es tingui en
compte el soterrament de la R3 al
seu pas per nucli urbà de Mollet
en el projecte de desdoblament
de la línia ferroviària.
Les al·legacions posen el punt
de mira en la millora de la interconnexió de les infraestructures
viàries de l'entorn baixvallesà i en
l'aposta per la creació d'itineraris
en bicicleta i a peu (vegeu el detall
al quadre adjunt). Entre altres, es
demana la limitació de velocitat
de les vies ràpides que envolten la
ciutat; l'adaptació de l'estació Mollet-Sant Fost i que les carreteres
que envolten el municipi puguin
connectar-se entre d’elles sense
necessitat de travessar la ciutat.
En aquest sentit, la primera
tinent d'Alcaldia, Mireia Dionisio,
apunta que “no renunciem i a
més continuem reivindicant el

soterrament de la línia R3 del
tren al seu pas per Mollet i a
que la nostra ciutat pugui estar connectada amb el nostre
entorn amb itineraris segurs i
accessibles a peu i en bicicleta”.

Gallecs obre la caixa dels trons
Gallecs i les infraestructures que
puguin afectar l'espai ha estat
històricament i és un dels punts
controvertits. El govern molletà
(PSC-Podem) aposta per la construcció de la Ronda Vallès –antic
Quart Cinturó–, que uniria Terrassa amb Granollers, una via que el
PEMV no preveu explícitament i
que no té un traçat concretat, tot
i que alguns dibuixos situaven la
nova carretera sobre Gallecs. En
aquest sentit, el govern molletà assegura que aposta per la carretera
"sempre que el seu traçat no
afecti l’espai natural protegit".
De fet, el govern local demana
que "no es contempli cap tipus
d’infraestructura en aquest espai", un apunt que fan en referència a la proposta de les federacions
d'ERC dels dos vallesos que planteja una línia de tramvia que uneixi

AL·LEGACIONS AL PLA ESPECÍFIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS
TRANSPORT PÚBLIC COL·LECTIU FERROVIARI
· Elaboració d’un programa de Parks and Ride que permeti ampliar les actuals 364 places d'estacionament de
l'estació Mollet-Sant Fost. També es reclamen mesures
per facilitar i garantir la permeabilitat a peu i en bicicleta
entre les dues bandes de l’estació.
· Desdoblament de la línia R3 Montcada – la Garriga:
L’Ajuntament considera que ha d'anar acompanyat del
soterrament de la línia en el nucli urbà de la ciutat.
· Implantació de la T-mobilitat
MOBILITAT EN BICICLETA I A PEU
· Garantir itineraris interurbans de vianants accessibles
i segurs, especialment als encreuaments dels corredors de AP-7, B30 i C-33. El PEMV hauria de contemplar
l’ampliació de ponts i infraestructures de titularitat no
municipal que a Mollet del Vallès es concentren enals
ponts de la B-500 i BV-5001 (pont de l’Aiguabarreig); al
polígon de Can Magarola pel vial C-17/125CN i a l'estació
de Rodalies Parets del Vallès - Polígon Can Magarola per
la BV-1604 i creuament de la C-17.
· Actuacions prioritàries de millora de la xarxa interurbana de vies ciclistes. El PEMV preveu la millora de l'eix
Mollet-Martorelles-Montornès-Parets. L'Ajuntament
demana ampliar aquesta xarxa a:
Eix del Riu Besós-Tenes amb la recuparació de la llera
del riu per a la creació d’una xarxa ciclable des de Sant
Adrià del Besós fins a Granollers.

Eix la Llagosta - Mollet. Es proposa reconvertir la N152z
en una via apta per a la circulació de bicicletes i vianants.
Eix Sabadell – Santa Perpètua – Mollet (B-140). Es
proposa resoldre la circulació de bicicletes entre Santa
Perpètua i Mollet, fent més permeable per a vianants i
ciclistes el CIM del Vallès.
XARXA VIÀRIA
· Enllaç AP-7 i BV-5001. L'Ajuntament reclama alternatives de connexió entre les dues vies (AP-7 i BV-5001) per
fora del nucli urbà i que es contempli el nou enllaç entre
la C-17 i la BV-5001, actualment en fase de redacció.
· Ronda sud Mollet (actualment inacabada però prevista
amb el desenvolupament del Calderí i Can Prat). Es demana que el pla prevegi l’execució i millora dels enllaços
entre aquesta ronda i els ponts de la B-500 i la BV-5001
(pont de l’Aiguabarreig).
· Nova sortida C-33 i enllaç eix de la Conreria. El PEMV
hauria de preveure una sortida de la C-33 en sentit Barcelona directament al polígon Can Prat, per enllaçar amb
la ronda sud del municipi.
ALTRES PROPOSTES
· Limitació de la velocitat en les insfraestructures viàries
AP-7 i C-17 al seu pas per Mollet del Vallès.
· Nou enllaç des de la C-33/C-17 al Polígon de Can Prat.
· Increment freqüències de bus als centres d’atracció de
persones (Hospital de Mollet).

Terrassa i Granollers i que podria
ser paral·lela a la C-155, carretera
que ja passa per Gallecs. Un plantejament que també ha estat criticat
per Podem Mollet, que, en un comunicat, ha rebutjat "qualsevol projecte que suposi el pas de noves
infraestructures viàries o ferroviàries per l’espai protegit de
Gallecs, així com l’ampliació de
l’espai ocupat per les existents.
Es treballarà per l’aminorament

de l’impacte actual de les infraestructures existents (C-155, C-59z
i AP-7) sobre l’espai protegit".
Sobre aquesta qüestió, Ara Mollet ERC ha reiterat que aposten
per una línia ferroviària que uneixi els dos vallesos però ha matisat
que "no n’hem definit el traçat
exacte i en cap cas proposem ni
permetríem que això suposés
envair espais naturals, ni una
nova “ferida” que trossegés l’es-

pai de Gallecs", apunten. Els republicans critiquen l'aposta del govern de PSC i Podem per la Ronda
Vallès perquè consideren que seria
"una altra carretera que només
preveu més trànsit rodat, més
contaminació i especulació urbanística al territori", i consideren que la seva és una proposta
"a favor del transport públic i
no d'un Quart Cinturó amb més
cotxes", conclouen. laura ortiz

ADIF publica el projecte
constructiu pel desdoblament de
la línia R3, entre Parets i la Garriga

ode perquè els afectats puguin presentar les seves al·legacions. Això
suposa un pas endavant, ja que un
cop aprovat definitivament el projecte de la doble via i la nova electrificació, estarà molt més a prop
l'adjudicació i l'inici de les obres.
En aquest sentit, la regidora
d'Urbanisme de Parets, Rosa Martí, ha manifestat la satisfacció del
govern local perquè "amb aquesta acció ja veiem que el projecte per fi arrenca i esperem que
aviat sigui una realitat".

ment és la construcció d'una nova
estació "moderna i adaptada a
les necessitats actuals", com ja
li van expressar Martí i l'alcalde,
Jordi Seguer, a la presidenta d'Adif
en una trobada que van tenir a Madrid. Des de l'Ajuntament paretà
s'ha demanat a Adif que contempli
la possibilitat que els murs de contenció que s'hauran de construir
en el nou pas superior siguin prou
resistents per habilitar un espai
d'aparcament, aprofitant la zona
que quedaria entre el carrer Prat
de la Riba i l'avinguda de Catalunya, amb l'objectiu de crear llocs
d'estacionament i millorar el pas i
els accessos a l'estació.

PARETS. L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif)
ha publicat el projecte constructiu pel desdoblament de la línia
R3, entre les estacions de Parets
i la Garriga, que preveu desdoblar
17 quilòmetres de la via. Per portar-lo a terme, caldrà enderrocar

i posteriorment substituir el pont
de la BV-1604 de Parets o el túnel
d’Esteve de Montmeló, entre d'altres. En aquests dos municipis, a
més, es faran desenes d'expropiacions per permetre l'execució de
l'obra. Concretament, en seran 23
a Parets –quatre de les quals són

propietat de l'Ajuntament paretà– i a Montmeló se'n faran 33–
deu de les quals són del consistori
montmeloní–. En total són més de
300 les finques que es veuen afectades per les expropiacions.
Amb la publicació del projecte
constructiu, Adif ha obert un perí-

Demanda d'una nova estació
Un altre projecte que espera que
es pugui portar a terme pròxima-
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GOVERN L'AJUNTAMENT LLAGOSTENC ESTÀ TREBALLANT EN ELS COMPTES DEL 2020 QUE DURÀ AL PLE AQUEST MES DE JULIOL

SANITAT

"El pressupost del 2020 serà
d'emergència i amb poques
inversions. Tot ha canviat"

L'alcalde demana
a Salut l'activació
de les urgències
nocturnes al CAP

arxiu

LA LLAGOSTA. L'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, ha fet balanç
del primer any de mandat de la
seva segona legislatura al capdavant de l'Ajuntament. Un any marcat per la pandèmia de la Covid-19:
"Ara mateix estem sobrevivint i
gestionant una crisi sanitària
que porta a una crisi social i econòmica", ha afirmat Sierra. Per al
batlle de la Llagosta, la gestió de
la pandèmia en aquests darrers
mesos s'ha fet "força bé", tot i les
incògnites que encara avui deixa el
virus. Assegura, que l'equip de govern va actuar amb rapidesa i fins
i tot abans que es decretés l'estat
d'alarma: "Vam ser dels primers
a cancel·lar serveis com el mercat ambulant o el casal d'avis",
recorda.
Amb tot, Sierra es mostra convençut que "la nova normalitat
encara no ha arribat" i remarca
que "ens segueix preocupant
la salut". L'alcalde de la Llagosta
considera que el Govern de la Generalitat té "descontrolats" els
casos de Covid i diu estar "espantat": "Al nostre municipi tenim
una població molt envellida",
expressa Sierra, tot i reconèixer
que fins ara la localitat baixvallesana ha tingut pocs contagis. Per tot
plegat, diu que des del consistori
s'està començant a obrir serveis
amb "totes les garanties".
Respecte a la gestió de la Covid-19, en aquests darrers mesos,
Sierra destaca la peatonalització
dels carrers per tal de millorar la

LA LLAGOSTA. L’alcalde de La Lla-

ÓSCAR SIERRA Al seu despatx, fa un any, quan acabava de ser escollit alcalde de la Llagosta per segona vegada
circulació dels veïns mantenint les
distàncies de seguretat i les ajudes que s'han donat a l'hosteleria
per habilitar i ampliar terrasses.
Sierra també es mostra satisfet

"La nova normalitat encara
no ha arribat. Ens segueix
preocupant la salut
dels nostres veïns i veïnes"

d'ingressos per a l'Ajuntament",
explica i subratlla: "Haurem de
mirar amb lupa el que deixarem
de fer". El que sí que té clar és: "El
que no farem és deixar la gent
de banda". En aquest sentit, l'alcalde llagostenc explica que des de
l'Ajuntament s'estan redactant les
bases d'ajudes als comerços, encaminades especialment a aquells
que han estat tancats.

el mes de març, però la seva presentació va quedar aturada per la
pandèmia: "Hem hagut de desfer
tot el que havíem planificat",
confirma Sierra, tot afirmant que
el d'enguany serà un pressupost
"d'emergència i amb poques
inversions", però amb l'objectiu
de recuperar-les de cara a l'any
vinent. Segons l'alcalde, "ara mateix les nostres prioritats han
canviat".

Pressupost d'emergència
amb la resposta de la població:
"La gent ha tornat a confiar en
el comerç local", diu. Així i tot,
es mostra preocupat per la situació que esdevindrà en els pròxims
mesos: "Aquest tercer trimestre
hi haurà una caiguda important

El batlle diu que una de les prioritats del consistori serà recuperar l'economia. Concretament,
l'equip de govern està treballant
conjuntament amb l'oposició per
presentar el pressupost del 2020.
Els comptes s'havien d'aprovar

Orgullós de l'equip
Durant el balanç, el mandatari
també ha tingut paraules d'agraïment pel seu equip de govern i en
especial pels nous regidors que
han entrat a formar part del consistori aquesta legislatura:"Estic

gosta, Óscar Sierra, va enviar
aquest dijous una carta a la consellera de Salut de la Generalitat,
Alba Vergés, sol·licitant la posada
en marxa de les urgències nocturnes del CAP de la Llagosta tal com
estaven abans de la crisi sanitària.
Sierra demana també una major
dotació de personal sanitari per
millorar l'atenció i recuperar tots
aquells casos de malalts crònics
als quals no s'està fent seguiment.
A l’escrit, l’alcalde trasllada a la
consellera el malestar de la ciutadania de la Llagosta amb els
serveis de salut que actualment
s'ofereixen al Centre d'Atenció
Primària del municipi. "Com a alcalde, haig de defensar els drets
i interessos de la meva ciutadania i, en aquests moments,
l'atenció sanitària ordinària és
percebuda pels meus conciutadans com a molt deficitària",
s’indica en un dels paràgrafs de la
carta. L’alcalde creu que, tenint en
compte que estem davant d’una situació que s'allargarà en el temps,
és hora de normalitzar alguns serveis que ara mateix estan impedint
una atenció sanitària correcta a diferents col·lectius.

hipercontent amb el meu equip.
La meitat no havia estat mai en
política i la seva visió ciutadana ens ajuda molt a posar-nos a
l'altra banda".
En el terreny personal el governant entona el mea culpa: "Potser en algun moment d'aquesta
pandèmia he perdut la paciència. S'hi algú s'ha pogut molestar li demano disculpes". a.mir

dv, 10 juliol 2020

7

GOVERN ELS GRUPS MUNICIPALS A L'AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA HAN FET BALANÇ DEL PRIMER ANY DE MANDAT DEL PSC

SERVEIS

L'oposició demana "unitat" i "concreció"
per impulsar el pla de reconstrucció

L'Ajuntament
activa un servei de
cita prèvia per a
l'OAC i l'OMIC

e.m.

erc

arxiu

XAVIER COLS - ERC

EVA MIGUEL - LLEC + LLAGOSTA

JORGE SABANZA - CS

LA LLAGOSTA. Els partits que con-

La Llagosta En Comú + Llagosta
(LLEC) demana més concreció:
"Nosaltres volíem que es donés
un pas més i es digués el què, el
com i el quan. Això no ho hem
aconseguit", lamenta Miguel qui
considera que tot i que el govern
ha estat més obert a informar-los
durant la pandèmia, "es mulla poc
i no fa polítiques valentes". Per
la seva banda, des del grup municipal de Ciutadans, Jorge Savanza
considera que tenint en compte la
situació viscuda, "el govern està
treballant bé i comptarà amb tot
el nostre suport". Savanza creu
que en aquests moments cal mirar
endavant i deixar enrere els últims
mesos, tot i que s'hagin fet "coses
bones i dolentes". Per aquest

motiu demana el suport de tots
els partits polítics per treballar de
cara a crear ocupació al municipi,
"un dels veritables problemes
als quals s'haurà d'enfrontar
la Llagosta un cop finalitzin els
ERTO", exposa el portaveu de Ciutadans.
A banda de la crisi de la Covid-19, des d'ERC també es valora
positivament l'impuls dels primers pressupostos participatius,
tot i que els hagués agradat que es
destinés una partida més elevada;
així com el projecte de remodelació de la masia de Can Baqué.

formen l'oposició a l'Ajuntament
de la Llagosta han fet balanç del
primer any de mandat del govern
socialista amb majoria absoluta,
coincidint a ressaltar un aspecte
positiu: el pla de reconstrucció
social i econòmica que es va aprovar en el darrer ple municipal de
forma unànime, per fer front a les
conseqüències de la pandèmia de
la Covid-19, encara que amb reflexions diverses. "És un pacte
que ens hem sumat tots i ha de
servir com a punt de sortida de
cara a facilitar la vida dels nostres veïns", exposa Xavier Cols,
portaveu d'Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC). Mentre que
per la seva banda, Eva Miguel de

Projectes endèmics
Però tot no són bones crítiques.
Des d'ERC lamenten que encara

es vagin arrossegant projectes
històrics, com la construcció de
la nova escola Sagrada Família, el
centre de dia i residència de gent
gran i el nou ambulatori. Tot i que
en aquest últim cas, feliciten el govern per haver fet el primer pas i
cedit els terrenys, veuen "poc probable" que el CAP pugui estar en
marxa en finalitzar la legislatura.
Les crítiques també s'adrecen al
servei de l'aigua: "Portem tres
anys i mig amb Sorea donant un
servei al poble sense contracte.
Ja hem fet dues pròrrogues forçoses i tot apunta que anirem
a una tercera", alerta Cols qui
també demana més diàleg amb
els municipis adjacents com els de
Montcada i Reixac i Sant Fost i la
modificació del ROM que permeti
que la gent del poble tingui més
participació.
Per la seva banda, Eva Miguel
de la LLEC + Llagosta, reclama al
govern "més transparència". Miguel lamenta la poca confiança dipositada en el seu partit: "Al final,
govern i oposició hem de ser un
equip. És com si no es refiessin
de nosaltres" i critica el retard en
presentar el pressupost d'aquest
2020: "Encara no tenim aprovats
els comptes i estem al juliol", diu
la portaveu de la LLEC qui reclama
tot i la situació econòmica, que no
es deixin de banda grans projectes
com la nova estació intermodal de
mercaderies. a.mir

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha
activat l'opció per demanar cita
prèvia amb l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC) i amb l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) a través d’internet.
Les persones interessades poden
demanar hora accedint a la Seu
Electrònica de l’Ajuntament de la
Llagosta. A més, hi ha la possibilitat de demanar ser atès de forma
presencial o telefònicament.
Amb aquesta nova eina telemàtica es pretén oferir un millor
servei a la ciutadania i agilitzar els
tràmits per demanar cita prèvia
tant a l’OAC com a l’OMIC. Per ara,
l’atenció serà presencial o telefònica, en un futur, també està previst implementar l’opció de rebre
atenció de forma telemàtica a través de videotrucada.

TEIXIT PRODUCTIU

Assessorament
en indústria 4.0 a
la Riera de Caldes
LA LLAGOSTA. L'Associació de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes
(AMERC) ofereix 10 hores d’assessorament gratuït en Indústria 4.0 a
les prop de 300 companyies industrials que hi ha a la Riera de Caldes,
aquest juliol. El servei arriba enguany a la quarta edició.

EL PP DE LA LLAGOSTA ES QUEDA SENSE EL SEU LÍDER, JAUME BONALLACH, DESPRÉS DE 12 ANYS AL CAPDAVANT DE LA FORMACIÓ MUNICIPAL
arxiu

"No abandono ni el PP, ni la
Llagosta. M'he jubilat"
LA LLAGOSTA. Després de 12 anys
com a líder del Partit Popular a la
Llagosta, Jaume Bonallach anuncia
que es retira: "No abandono ni el
PP, ni la Llagosta. M'he jubilat",
afirma Bonallach. L'excandidat a
les eleccions municipals de la Llagosta pel PP assegura que manté
una gran estima al poble i a la seva
gent: "Li tinc un cariño impressionant per com m'han acollit
durant tots aquests anys", però
creu que ha arribat l'hora de dir
adéu. "Ja he fet la meva feina. El
meu partit ha de seguir enda-

vant", exposa. Amb tot, assegura
no sentir-se còmode amb el tarannà del PP els darrers temps: "La
política abocada al partidisme
no m'agrada" i no està d'acord
amb el discurs anticatalanista que
s'ha generat. "A mi m'agrada la
política de feina, de treballar, de
parlar amb la gent", diu l'exlíder
popular, tot i reconèixer que seguirà militant al Partit Popular.
Des del PP del Vallès Oriental,
Susanna Calvo, afirma que la sortida de Bonallach els ha agafat d'imprevist, però que la Llagosta tindrà

"grup municipal segur", perquè
diu que "hi ha gent per fer-ho".
De moment, però encara no es coneix qui formarà part del grup a
la Llagosta, ja que aquesta marxa
de Bonallach agafa el PP en plena
renovació de les juntes locals i comarcals. Calvo preveu que de cara
al setembre es donin a conèixer els
representants.

JAUME BONALLACH Va ser regidor de Comerç, consum i participació ciutadana

12 anys al capdavant
Jaume Bonallach es va presentar
a les primeres eleccions municipals de la Llagosta l'any 2007. En

l'última legislatura, del 2015 al
2019, va formar part de l'equip
de govern a tres format pel PSC, el

PDeCAT i el mateix PP, exercint de
regidor de Comerç, consum i participació ciutadana. a.mir
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L’expert respon

Frau en els ERTO
per força major: perjudici
per als treballadors/es
i la seguretat social

TEIXIT COMERCIAL LA ISABEL MUÑOZ HA TREBALLAT AL MERCAT DES QUE ES VA FUNDAR

El mercat municipal s'acomiada
de la dependenta més veterana
jl.r.b.

Serveis

EL PROGRAMA
REEMPRESA ARRIBA
A LA LLAGOSTA

salaris dels treballadors amb el
contracte suspès, sinó també
estalviar-se el pagament de les
cotitzacions socials.

Clàudia Guasch
Advocada
de Col·lectiu Ronda

E

l Ministeri de Treball ha anunciat
una intensa campanya de revisió
de molts dels
ERTO presentats
per empreses durant el període d’alarma per tal de detectar possibles casos de frau.
En aquest sentit, Inspecció de
Treball, que serà l’organisme
encarregat de fer aquesta revisió, ja ha anunciat que aprecia indicis de frau en els ERTO
presentats per més de 20.000
empreses.
Existeixen diferents pràctiques
il·legals relacionades amb els
ERTO com ara, per exemple,
obligar a treballar malgrat que
la persona està afectada per
una suspensió de contracte o
incomplir amb l’obligació de negociar amb els representants
dels treballadors en aquells casos en què és preceptiu fer-ho.
Però, sens dubte, un dels supòsits que atraurà més l’atenció de la Inspecció de Treball
seran els ERTO sol·licitats per
causa de força major durant
el període d’estat d’alarma i
que permetien els empresaris
no tan sols deixar d’abonar els

Aquests ERTO requereixen
d’autorització prèvia, però
com a conseqüència de l’allau
de sol·licituds presentades,
la majoria es van aprovar per
silenci administratiu. És a dir,
senzillament perquè l’administració no va tenir ocasió
d’avaluar l’existència de causa
dins el breu període establert.
I aquesta és la raó per la qual
ara Inspecció de Treball els
vol revisar. Per evitar que hi
hagi empreses que s’aprofitin
d’aquesta situació.
Evidentment, la Covid-19 ha
afectat el funcionament i els
resultats de moltes empreses.
Però això no significa que es
poguessin acollir a la possibilitat de fer un ERTO per causa
de força major. Perquè la «causa major» és la impossibilitat
de prosseguir l’activitat, encara que fos assumint pèrdues.
Vendre menys o perdre clients
pot ser causa per fer un ERTO,
però no pas per força major.
I aquesta forma de procedir ha
perjudicat, i molt, un gran nombre de treballadors/es i els recursos públics. Els que han tingut la sort de percebre a temps
la prestació d’atur, han vist reduïts els seus ingressos com a
mínim un 30%. En molts casos,
després de patir mesos sencers sense ingressos i afrontant tot tipus de penalitats.

EMOCIONADA La Isabel a la parada on ha treballat els darrers 15 anys
LA LLAGOSTA. El mercat municipal
de la Llagosta ha dit adéu a la seva
dependenta més veterana, la Isabel Muñoz. Han passat més de 40
anys des que la Isabel entrava per
primera vegada per les portes del
mercat municipal: "Quan vam entrar no teníem ni llum, ni aigua",
recorda la Isabel, que en aquella

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.

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop

Carns Felros, fins aquest dissabte,
quan va penjar el davantal: "Me'n
vaig molt contenta, però amb
molta nostàlgia. Perquè la meva
professió m'agrada molt i tractar amb la clientela més". a.mir

SANITAT L'ESTUDI HA ESTAT IMPULSAT PER L'INSTITUT DE TECNOLOGIA DE MASSACHUSETTS (MIT)

El CAP participa en un
estudi per detectar la
Covid a través de la tos
LA LLAGOSTA. El Centre d’Aten-

Aquests treballadors han de
saber que si l’ERTO de la seva
empresa acaba sent anul·lat,
tindran dret a reclamar la diferència entre el que van cobrar d’atur i el que haurien
cobrat si haguessin treballat,
sense cap obligació de recuperar les hores.

època tenia 21 anys i "molta il·lusió" per estrenar parada pròpia en
el nou mercat municipal. Hermanas Muñoz va ser durant anys el
seu negoci, el qual compartia amb
la seva germana. Anys més tard,
se'l van traspassar i des de llavors
ha continuat exercint la seva professió, la de carnissera, a la parada

La Diputació de Barcelona i la patronal Cecot han signat un conveni de
col·laboració amb l’objectiu de posar
en marxa un nou programa per tal de
fer arribar els serveis de Reempresa
als municipis petits de la província,
entre ells la Llagosta. A través d’una
prova pilot, es treballarà per garantir la
continuïtat dels seus negocis, evitar la
pèrdua de llocs de treball i fomentar el
creixement del mercat municipal.

ció Primària (CAP) de la Llagosta
participa en un estudi internacional per desenvolupar un algoritme d’intel·ligència artificial que
detecti la Covid-19 mitjançant la

tos. Aquest estudi, impulsat per la
Universitat de l’Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT), està
en una primera fase de treball de
camp i no s’esperen resultats fins a
meitats del 2021.

La fase pilot s’ha començat en
ambulatoris de les regions sanitàries de Barcelona i el centre llagostenc ha estat un dels escollits per
l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP)
Jordi Gol, que coordina l’estudi al
territori. La participació en l’estudi és voluntària i es tracta d’un seguiment de 14 dies, enregistrant la
veu i la tos. L'ambulatori de la Llagosta preveu recollir dades durant
aproximadament sis mesos o com
a màxim un any.

ENTITATS L'ASSOCIACIÓ S'HA ADEPTAT A LA NOVA NORMALITAT

EDUCACIÓ

Aspayfacos trasllada el
casal al Centre Cultural

Termini obert per
als ajuts escolars

LA LLAGOSTA. L’associació que
aplega als familiars de persones
amb discapacitat psíquica de la
Llagosta, Aspayfacos, ha instal·lat
el casal d'estiu d'enguany al Centre
Cultural. Les noves mesures de seguretat arran de la Covid-19 va fer
que l'associació es posés en contacte amb l’Ajuntament per trobar
un lloc adequat per fer el casal, ja

que el seu local de la plaça de Cinto
Pagès és molt petit per poder mantenir les distàncies de seguretat. El
casal va començar la setmana passada acollint de forma esglaonada
als participants. Primer van tenir
sis assistents i aquesta setmana
ja ho han fet catorze participants.
Les activitats tenen lloc de dilluns
a dijous, de sis a vuit de la tarda.

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament ha
obert la convocatòria per accedir
als ajuts d’escolarització i de menjador per al curs 2020-2021. El
termini de presentació de sol·licituds per ambdós casos finalitzarà
el 24 de juliol. El tràmit es pot fer
telemàticament a través de l’apartat de tràmits del web municipal,
on també es pot trobar tota la informació sobre els requisits i la
documentació necessaris.
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DE FINS A UN 30%

TENIM TOTES

LES MIDES!

Llençols
Cobrellits
Fundes nòrdiques
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AUDIÈNCIA NACIONAL

MEDI AMBIENT LA XIFRA SERIA LA SUMA DE LA INDEMNITZACIÓ PELS DANYS AL SISTEMA DE SANEJAMENT I D'UNA SANCIÓ

Suspeses les
declaracions dels
CDR a Mollet per
problemes tècnics

El Consorci Besòs Tordera reclama
a Ditecsa gairebé 800.000 euros

MOLLET / MONTMELÓ. L'Audiència
Nacional va suspendre les declaracions del Rafel i la Sònia, els dos CDR
de Mollet i Montmeló citats a declarar dilluns de forma telemàtica des
dels jutjats de Mollet, en el marc de
l'Operació Judes. Els problemes tècnics amb la connexió per realitzar
la videoconferència van obligar l'alt
tribunal a cancel·lar la vista després
d'una hora i mitja d'intents i espera.
Els citats van entrar als jutjats
uns minuts abans de les 10 h i van
sortir-ne a les 11.30 h sense poder
prestar declaració. "Des de Madrid i ja donaran un altre dia i
hora perquè puguem venir", ha
explicat l'advocat de la defensa,
Carlos Hurtado.
Al Rafel i la Sònia se'ls investiga
per terrorisme, tinença d'explosius i conspiració. De fet, tots dos
havien de declarar juntament amb
l'Esther, de Mollet, el passat 30 de
juny, però finalment, només ho va
fer la molletana, qui va sortir en
llibertat amb càrrecs, però sense
mesures cautelars.

arxiu / la bassassa

MONTORNÈS. El Consorci Besòs
Tordera reclama a Ditecsa gairebé
800.000 euros pels danys ocasionats en el sistema de sanejament
durant l'incendi del passat 11 de
desembre a la planta que l'empresa té al polígon Can Bosquerons
de Baix, a Montornès.
El consorci va obrir un expedient
sancionador amb data 16 de desembre de 2019 pels danys ocasionats en el sistema de sanejament.
"Després de fer una valoració
exhaustiva, en aquests moments
l’expedient es troba en fase de
proposta i consisteix en una
indemnització de 395.276,37
euros pel rescabalament dels
danys ocasionats en el sistema
de sanejament i una sanció per
valor de 401.276,37 euros", han
indicat des del consorci.
Per la seva banda, segons aquestes mateixes fonts, a mitjans de juny
Ditecsa va iniciar el procés de descontaminació de les seves aigües
subterrànies i des de mitjans de

CONSEQÜÈNCIES L'incendi va provocar la mort de nombrosos peixos
maig s’està tractant la ploma (zones
pròximes afectades). Aquesta descontaminació s’inclou dins l’expedient de responsabilitat ambiental
que gestiona l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Barcelona, i que va requerir a l’empresa
el control de la zona i les actuacions

immediates de descontaminació.
Tot i el confinament, sí que s'hauria realitzat un mostreig de verificació a l’abril per descartar una
possible extensió de l’àrea afectada. Els resultats van ser negatius,
exposen des del Consorci. Segons
aquestes mateixes fonts, no s'hau-

ria detectat contaminació al tram
mitjà i baix de la Cubeta de la Llagosta, ni a l’aqüífer del Baix Besòs
i la contaminació de l’aigua subterrània se circumscriuria a la zona al
voltant de l’empresa sinistrada. Des
del consorci exposen que aquestes
actuacions s’han fet amb caràcter
urgent tot i el confinament, i també
s’han reportat els resultats analítics de la zona, que mostrarien que
la contaminació del sòl i les aigües
subterrànies a la zona més propera
a la indústria sinistrada persisteix,
però no s’estén.
A més, des de l'ens expliquen que
se segueix treballant en el Pla de xoc
per a la recuperació del riu (que s’ha
vist modificat amb motiu de la crisi
sanitària). De fet, hi havia previst un
tercer mostreig per a l’abril, però a
causa del confinament i les restriccions de personal i de mobilitat, es
van ajornar els mostrejos, els quals
s’haurien realitzat a mitjans de juny.
Els resultats es preveu que es coneguin en les pròximes setmanes.

EDUCACIÓ L'INS VICENÇ PLANTADA I L'ESCOLA SANT GERVASI HAN ACOLLIT UNS 600 ALUMNES DE DIVERSOS MUNICIPIS DE L'ENTORN DE MOLLET
@santgervasicoop

Instituts baixvallesans, convertits
en seus de la prova de selectivitat
MOLLET / BAIX VALLÈS. L'INS Vicenç Plantada i l'Escola Sant Gervasi de Mollet han acollit aquesta
setmana les Proves d'Accés a la
Universitat (PAU). Ambdós centres s'estrenen enguany com a
seus de la selectivitat, després
que el Departament d'Empresa
i Coneixement decidís ampliar
els espais on realitzar les proves, per prevenció i seguretat a
conseqüència de la Covid-19. Els
exàmens s'han fet gairebé un mes
després de les dates previstes
inicialment i duraran un dia més,
fins aquest divendres.
A l'INS Vicenç Plantada està
previst que s'examinin uns 286

alumnes, distribuïts en 12 aules.
El centre també ha habilitat el
gimnàs i la sala d'actes per celebrar les proves. Aquests dos
espais acollen 50 i 30 alumnes
respectivament. A banda dels
estudiants del Vicenç Plantada,
també faran les PAU al centre
alumnes de 8 instituts més, entre
ells els d'un altre centre de Mollet, de l'INS Marina de la Llagosta
i de l'INS l'Alba del Vallès de Sant
Fost de Campsentelles.
Mentre que a l'Escola Sant Gervasi, s'han preparat per a les PAU
15 aules i s'esperava la presència de gairebé uns 300 alumnes,
120 dels quals del mateix centre.

També ha estat la seu de les proves per a estudiants d'instituts de
Montornès, Lliçà, Vilanova del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda.
Mesures de seguretat
Per tal d'acollir les proves amb
el màxim de garanties d'higiene
possible, els centres fa alguns
dies que es preparaven. S'han
dut a terme mesures per evitar
aglomeracions durant l'entrada a
les seus, que s'ha fet de forma esglaonada i per aules. També s'ha
establert 1,5 metres de distància
entre taules i es disposa de gel
hidrològic per mantenir les mans
netes. Pel que fa a la mascareta,

A PUNT D'ENTRAR L'accés dels estudiants a les aules s'ha fet esglaonat
no ha estat obligatori dur-la posada a les aules, però s'ha requerit
als alumnes que la portin. Tampoc
s'ha permès romandre als passadissos entre exàmens. A més, tots
els espais han estat netejats diàri-

ament a fons.
La selectivitat començava dimarts a les 9 h amb l'examen de
Llengua castellana i literatura, els
alumnes, però, van ser citats a les
seus, una hora abans, a les 8 h.
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> BALANÇ DE DOS ANYS DEL PROGRAMA COMARCAL DE SUPORT A LES EMPRESES DELS SECTORS DEL METALL, L'AUTOMOCIÓ I LA LOGÍSTICA VINCULADA

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

cessaris programes així", rubricava.
“Existeix un consens sobre els efectes negatius d’un model productiu
excessivament decantat cap al sector financer o serveis".
Manils posava de relleu que les accions de l'OIL han afavorit la "transformació 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'estalvi 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 promoure la qualificació professional i
les competències de la població activa de la comarca per via de propostes formatives; actuacions específiques 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

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
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 estat dones. La tipologia de contracte ha
estat majoritàriament temporal (94%)
amb una mitjana de 3,8 mesos de durada i un màxim de sis mesos. En el
marc del programa s'han dut a terme
9 accions formatives, que es tradueixen en 1.050 hores lectives.
Dilluns va tenir lloc en format webinar l'acte de cloenda de la tercera
edició del programa, liderat pel Consell Comarcal, i que té com a objectiu fomentar la competitivitat de la
indústria a la comarca en els sectors

del metall, l'automoció i empreses de
la seva cadena de valor. Els i les participants han puntuat les formacions
amb una nota de 8,8 sobre 10.
L'acte, que va servir per fer balanç
de les principals actuacions realitzades en aquests dos anys, va
comptar amb les intervencions del
diputat de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
de la Diputació de Barcelona i alcalde 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 qualitat i futur. Ara més que mai són ne-

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.

transformació digital (amb l'assessorament d'Eurecat); despertar vocacions industrials, i oferir una mirada 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 soldador 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 Gallardo, 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 programa 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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CONSULTORI

L’Impost de
Societats reduït
en entitats de
nova creació
En els pròxims dies les empreses
presentaran la declaració de l’Impost de Societats de 2019. Per tant,
convé aplicar tots els incentius fiscals que permet la normativa.
Un d’aquests incentius és l’aplicació d’un tipus impositiu reduït per a
les “empreses de nova creació”. En
concret, aquestes poden tributar al
15% en el primer exercici en el qual
la seva base imposable sigui positiva i en el següent, quan, en general,
les empreses haurien de tributar al
25%.
En tot cas, s’han de complir una
sèrie de condicions:
1. L’entitat s’ha d’haver constituït a
partir del 1-1-2015 i no ha de formar part d’un grup mercantil.
2. L’activitat econòmica de l’entitat
ha de ser nova, això és, no ha d’haver estat realitzada amb caràcter
previ per altres persones o entitats
vinculades (en el sentit de l’article
18 de la LIS) i sigui així transmesa
a l’entitat de nova creació.
3. L’activitat econòmica no ha d’haver estat exercida, durant l’any anterior a la constitució de l’entitat,
per una persona física que ostenti
una participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis
de l’entitat de nova creació superior
al 50%.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991

SALUT L'HOSPITAL DE MOLLET FORMARÀ PER PRIMERA VEGADA METGES INTERNS RESIDENTS

Coronavirus

La Fundació Sanitària Mollet
reconeguda per l'excel·lència
en la seva gestió

QUATRE INGRESSATS
PER COVID, A MOLLET
I GRANOLLERS

a.mir

MOLLET. La Fundació Sanitària
Mollet ha obtingut el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 500+, el
màxim reconeixement que concedeix el Club Excelencia en Gestión
com a representant a Espanya de
la Fundació Europea per a la Gestió
de la Qualitat (EFQM), un títol que
actualment a Catalunya només ostenten 4 organitzacions sanitàries.
El Segell reconeix l’excel·lència
de la gestió de l’FSM en diferents
àmbits com el lideratge, la gestió
de persones i recursos i en l'obtenció de resultats. De tots ells n'han
destacat la seva organització oberta, compromesa amb el territori i
que coneix els seus grups d'interès. Una altra de les qualificacions
més ben valorades de la Fundació
Sanitària Mollet ha estat la seva

AMB EL SEGELL En l'acte d'entrega del reconeixement a la FSM
orientació al client, en aquest cas
mantenint els pacients en el centre
de la seva gestió.
El director general de l’FSM,
Jaume Duran ha agraït aquest re-

coneixement al qual van presentar-se el desembre del 2019: "Per
nosaltres és un orgull i una mostra de la feina que fan els professionals. És un dia feliç en uns

L'Hospital de Mollet es manté alerta a
possibles rebrots de la Covid-19, tot
i que aquest dijous comptava només
una persona ingressada pel coronavirus, una menys que la setmana passada. El centre sanitari acumula 493
altes des de l'inici de la pandèmia. Per
la seva banda l'Hospital de Granollers
manté un balanç similar a fa una setmana, amb 551 altes acumulades i 3
persones ingressades per la Covid-19,
una més que la setmana passada.
moments dolents", ha expressat
Duran.
Per altra banda, el Ministeri de
Sanitat ha acreditat a l'Hospital de
Mollet per formar metges interns
residents. Amb aquesta acreditació el centre podrà acollir tres especialitats - Medicina de Família,
Geriatria i Cirurgia-, però enguany
només podrà rebre residents de
Medicina de Família, les úniques
places convocades.

INVESTIGACIÓ EL FÀRMAC DE L'EMPRESA MOLLETANA CONTÉ SILIBININA, UNA SUBSTÀNCIA NATURAL QUE ES TROBA AL CARD MARIÀ

Euromed processa un
fàrmac que mostra
eficàcia contra la Covid
MOLLET. L'empresa molletana Euromed SA, companyia amb una
llarga experiència en la producció
d'extractes vegetals i principis actius naturals, processa un medicament que podria ser eficaç per
lluitar contra la Covid-19. Es tracta
del fàrmac Legalon® que es basa
en la silibinina, una substància pro-

cedent de l'extracte de card marià, i
que s'administrarà a pacients d'un
estudi de l’ICO Girona i l'IDIBGI,
publicat recentment al Journal of
Clinical Medicine, en el qual es presenten les raons que justificarien
avaluar el seu ús com a possible
tractament del coronavirus SARSCoV-2 2019.

L’estudi està encapçalat per Joaquim Bosch, oncòleg del Servei
d’Oncologia Mèdica de l’ICO Girona, i Javier Menéndez, cap del Laboratori de Metabolisme i Càncer
i membre del programa ProCURE
(Programa Contra la Resistència Terapèutica del Càncer) de
l’ICO-IDIBGI. Ambdós investigadors ja han publicat diversos estudis previs que mostren la capacitat
antitumoral de la silibinina en pacients amb càncer.
Segons aquest estudi, les evidències clínico-moleculars de la silibinina com a possible tractament de
la Covid-19 es presenten en tres

parts. D'una banda, com a immunomodulador de l'anomenada "tempesta de citoquines", un dels mecanismes claus en el mal pronòstic
dels pacients Covid-19 amb síndrome de destret respiratori agut.
Aquest mecanisme dependria de la
proteïna STAT3, una diana molecular de la silibinina que els investigadors ja havien descrit en pacients
amb metàstasis cerebrals. També
actuaria com a antiviral. L'estudi
prediu un comportament farmacològic de la silibinina molt similar
al del Remdesivir, el primer fàrmac
aprovat per l’Agència Europea del
Medicament contra la Covid-19.
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MOBILITAT ELS AJUNTAMENTS HAN ACORDAT FER UNA COMISSIÓ POLÍTICA I TÈCNICA PERIÒDICA

Naixements
06/07 Ona Castro Pérez (Sant Fost)
30/06 Hugo Daniel Costin (Mollet)
28/06 Unai Jabalera Robert (Parets)
24/06 Rim El Jaanin (La Llagosta)

Dades facilitades per la Fundació Sanitària
Mollet (Els infants que apareixen ho fan sota
el consentiment dels seus pares)

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
30/06 Mª Dolores Sánchez Díez
04/07 Amado EjarquePérez
04/07 Lucio de la Posada Alejandro
06/07 Valentin Riera Mas

Sant Fost, Martorelles, Santa
Maria i Mollet estudien millorar
la connexió entre els municipis
arxiu

95 anys
83 anys
80 anys
84 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

PROGRAMACIÓ

Divendres, 10 de juliol de 2020
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
Dissabte, 11 de juliol de 2020
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
A les 18h: Horari d’estiu
Diumenge, 12 de juliol de 2020
A les 18h: Horari d’estiu
Dilluns, 13 de juliol de 2020
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, 14 de juliol de 2020
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 15 de juliol de 2020
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.cat
Dijous, 16 de juliol de 2020
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 19h: Connecti.ca
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

UNA PRIORITAT Els municipis reclamen una millor connexió amb l'estació Mollet-Sant Fost i l'Hospital
BAIX VALLÈS. Els consistoris de Mollet del Vallès, Martorelles, Sant
Fost de Campsentelles i Santa Maria de Martorelles es coordinaran
per millorar la seva interconnexió
a peu, en bicicleta i en bus amb
l’objectiu de fomentar la mobilitat
sostenible i saludable i reduir la
mobilitat en cotxe.
Els alcaldes dels quatre municipis del Baix Vallès, es van reunir
aquest dimarts de forma telemàtica amb la Direcció General de
Mobilitat de la Generalitat i van
acordar fer una comissió política
i tècnica per analitzar la mobilitat
entre les diferents localitats i cercar fórmules per millorar la interconnexió.

Pedalada per la mobilitat sostenible

La prioritat segons l'alcalde de
Sant Fost, Carles Miquel, passa
per la interconnexió de les línies
de bus urbà i interurbà amb la ciutat de Mollet i els seus principals
punts de referència com són l'estació Mollet-Sant Fost i l'Hospital.
"Les necessitats no són les mateixes que anys enrere, la població ha crescut i tenim nous
barris", ha subratllat Miquel qui
considera que cal "redimensionar les línies actuals".
Per tal de millorar la mobilitat
al poble, segons ha avançat l'alcal-

de, l'Associació de municipis per
la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) està preparant en un estudi que faciliti que l'autobús municipal "cobreixi zones on avui
no s'arriba i que també tenen
necessitats de servei", ha confirmat Miquel.
Els alcaldes de les quatre poblacions creuen que la coordinació
supramunicipal avui, amb la nova
realitat provocada per la covid-19,
és encara més fonamental per garantir una mobilitat més sana, més
segura i més sostenible.

Transport públic

QUEIXES DELS VEÏNS
DELS BARRIS DE
SANT FOST PER LA
FREQÜÈNCIA DEL BUS
Els veïns dels barris de la Conreria, Colònia Bosc, Mas Corts i Mas Llombart
reivindiquen tenir un millor transport
públic regular per poder arribar al centre del poble i a les estacions de Rodalies
més properes, les de Montgat i Mollet.
Els santfostencs consideren que el servei que durant anys ha donat l'empresa
Sagalés és "deficitari" i que hauria
"empitjorat significativament", arran
de la pandèmia. "La situació actual de la
Covid-19 ha empitjorat significativament la freqüència de pas de les línies i
modificació dels horaris que es portaven realitzant durant més d'una dècada", expliquen en el comunicat conjunt
els quatre barris santfostencs."Abans
de la pandèmia, Sagalés donava un
servei de quatre freqüències diàries
entre Badalona-Montgat-Sant Fost
i Mollet, que corresponen a les línies
360 i 362", informen en el document, les
quals s'haurien modificat a conseqüència de la pandèmia. "Oferir un sistema
de mobilitat als ciutadans és una obligació política de govern local", diuen,
i és per aquest motiu que reclamen un
"pla integral per millorar l'oferta de
transport i adaptar-la a la demanda
dels usuaris" per poder traslladar-se a
la feina i als centres d'estudis.
Mentrestant, sol·liciten que es "recuperi de moment la freqüència i horaris
que existien, fins que es trobi una solució definitiva de manca de transport
públic als nostres barris".

EDUCACIÓ LA UNIVERSITAT DE BARCELONA ÉS QUI CONCEDEIX AQUEST GUARDÓ

Dos treballs de recerca del Sant Gervasi
premiats amb els UB-Santander
sant gervasi

Mollet Pedala i Mollet pel futur s’han sumat a la campanya ‘Recuperem la ciutat’
per demanar més espais pels vianants, bicicletes i vehicles sostenibles. El passat
divendres una trentena de persones es van sumar a una nova pedalada per diferents
indrets de Mollet que va començar i acabar al mercat. foto: mollet pedala

MOLLET. Dos treballs de recerca
d’alumnes de 2n de Batxillerat
de l’Escola Sant Gervasi han estat
guanyadors del Premi UB-Santander als millors treballs de recerca
de Batxillerat que cada curs lliura
la Universitat de Barcelona.
La Laia Miquel, la Berta Quintana i la Júlia Pérez han aconseguit
el tercer premi UB-Santander de
la Facultat de Biologia pel seu treball de recerca titulat Nutrició, dietes sostenibles i vides saludables;
mentre que els germans Laura i
Pau Vílchez han aconseguit el 2n
premi de la Facultat de Belles Arts
pel treball Vestigis d’un art perdut
sobre l’absis romànic de l’Església
de Santa Maria de Montmeló.

ELS PREMIATS Els germans Laura i Pau Vílchez, amb el seu treball
En aquesta primera edició, s’hi
han presentat un total de 586 treballs de recerca, procedents de més
de 200 centres de secundària de tot

Catalunya. S’han convocat setze modalitats del premi, cadascuna relacionada amb els estudis de les setze
facultats de la UB.
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ECONOMIA

Èxit de participació i clientela d'Espai Límit 48h

Més de 4.700 ERTO a la comarca

Uns 70 establiments comercials de Mollet van participar en la
jornada de descomptes que va organitzar l'ADHEC per tal de
promocionar la compra en els comerços de proximitat. L'Espai
Límit 48 h es va celebrar divendres i dissabte de la setmana
passada, coincidint amb l'estrena de les rebaixes d'estiu.

El Vallès Oriental segueix concentrant al
voltant del 5% dels ERTO a nivell català,
amb Mollet i Parets entre els municipis més
afectats. En conjunt, s’han presentat 4.775
expedients que afecten a 36.251 treballadors.

OCUPACIÓ

TEIXIT INDUSTRIAL L'OBJECTIU DE LA COMPANYIA ÉS ASSOLIR ELS 300 MILIONS DE FACTURACIÓ AQUEST EXERCICI 2020

Lleuger repunt de
la contractació a la
comarca respecte
al mes de maig

L'empresa paretana MatHolding
adquireix ARI, d'Israel, per 90 milions

VALLÈS ORIENTAL. Els efectes de la
pandèmia es mostren, de manera
important, en la caiguda de la contractació, tot i que aquest mes de
juny les xifres han estat més positives. Així, s’han registrat 8.488 contractes, xifra superior als 6.097 del
maig passat i són força els municipis de la comarca on la contractació ha augmentat, tot i que lleugerament, respecte al mes anterior.
En termes interanuals, es manté
la reducció de la contractació. Així,
respecte al juny de 2019, la xifra ha
caigut en -5.185 (un 39% menys).
Tots els municipis de la comarca
registren una caiguda important,
però, es manté l’excepció de Martorelles, l’únic on la contractació
creix amb força (aproximadament
un 45%, 123 contractes més) durant aquest mes de juny.

PARETS. L'empresa paretana Mat

enric bartel

Holding ha adquirit recentment la
israeliana ARI Optimal Flow Solutions per 90 milions d'euros, que
en els pròxims mesos s'integrarà a
la �ilial de Mat Holding a Israel, Dorot Control Valves.
Mat Holding, referent mundial en
la protecció de conreus, e�iciència
en reg i tractament i conducció d’aigua, cerca amb aquesta adquisició
superar els 300 milions d'euros de
facturació �ixats en el pla estratègic
d'enguany (la facturació del 2019
va ser de 265 milions).

Mig miler de treballadors
La nova empresa fusionada, Dorot-ARI, comptarà amb 570 treballadors, 400 dels quals es trobaran
a les dues plantes d'Israel i la resta

A PARETS Les oficines de Mat Holding a la localitat baixvallesana

estaran distribuïts en diversos centres productius que Mat Holding té
arreu del món. Dorot-ARI operarà
principalment en les indústries de
microirrigació, en la infraestructura
hidràulica pública o en les xarxes
industrials de protecció contra incendis.
Pel que fa a ARI, es tracta d'una
companyia que opera a nivell internacional amb 40 anys d'experiència
oferint solucions per a la protecció de sistemes de transmissió de
líquids arreu el món. L’empresa
fabrica i comercialitza una línia
completa de vàlvules d’aire, vàlvules de retenció, vàlvules de control
i reductors de cabal, a més d’oferir
anàlisis de sistemes de programari
per al dimensionament i la col·locació de les vàlvules d’aire.

LA VARIACIÓ INTERANUAL CONTINUA A L'ALÇA AMB UN 34,62% MÉS DE PERSONES ATURADES QUE EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY PASSAT

Descens de l'atur al Baix Vallès,
després de tres mesos de pujades
BAIX VALLÈS. Després de tres mesos consecutius de pujades, el conjunt de municipis del Baix Vallès
ha registrat un lleuger descens de
l'atur respecte al mes passat. Amb

una taxa mitjana d'atur del 14%,
el conjunt de municipis baixvallesans han aconseguit reduir en
un 4,19% la xifra de persones sense feina el mes de juny, segons da-

des de l'Observatori Centre d'Estudis del Vallès Oriental.
Amb tot, la variació interanual continua a l'alça amb un total
de 8.743 persones aturades, un

VOLS ESTAR INFORMAT
SOBRE EL BAIX VALLÈS?
Hem posat en marxa un canal de Telegram

Segueix-nos per estar al dia de l’actualitat baixvallesana amb els diaris Som

Som Mollet-Baix Vallès

34,61% més que fa un any.
Per municipis, Montornès és
el que registra una taxa més elevada de desocupats (16,51%). El
segueixen la Llagosta (16,4%),
Mollet (15,66%), Martorelles
(14,2%), Santa Maria (13,20%),
Montmeló (13,12%), Sant Fost
(11,82%) i Parets (11,26%).
Mentre que en l'àmbit de la comarca són 26.695 persones les
apuntades a les oficines de Tre-

ball, 76 persones menys que al
mes de maig passat. Aquestes xifres d’atur són molt similars a les
que el Vallès Oriental registrava a
finals de l’any 2016 i primers mesos de l’any 2017.
El descens en termes relatius
se situa en el 0,28%, percentatge
molt similar al que s’ha registrat a
Catalunya (0,40%). Respecte a fa
un any, les dades mostren un increment important, del 30%.

JA ENS POTS
SEGUIR A
TELEGRAM
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I Colau descobreix la regió...

Editorial

IMPULS AL MOTOR INDUSTRIAL

MANEL

La indústria ha estat històricament el principal motor de riquesa de la comarca
del Vallès Oriental i molt especialment del Baix Vallès, on es concentren alguns
dels municipis més industrialitzats. I d'això se n'han aprofitat els ciutadans
–molts dels quals s'han pogut ocupar en el sector– i els ajuntaments, que,
gràcies a la presència de grans empreses al territori han pogut abastir les
arques municipals. Sobta, però, que Mollet, una de les poblacions que disposa
de més hectàrees de polígons d'activitat econòmica sigui, en proporció, de les
que menys recapta del sector. En aquest sentit, la política fiscal pren un pes
decisiu –i determina la relació entre empreses i governs locals– però també
les polítiques industrials que apostin per unes infraestructures i uns serveis
competitius que atreguin inversors. Mollet no ha explotat els seus polígons
suficientment i si la voluntat d'harmonitzar impostos entre els ajuntaments tira
endavant, l'estat d'aquestes àrees industrials serà encara més determinant quan
les empreses hagin de triar ubicació. El govern molletà n'haurà de prendre nota.

Finestrals
i mosquiteres

ALLÒ QUE LA CAÇA DE
BRUIXES S'ENDUGUÉ
a Inquisició es va crear perquè hi
ha un instint terrible en els humans per fiscalitzar els altres i
obtenir una posició d’hegemonia
dels teus, al marge d’una igualtat d’oportunitats i basada en la força i l’abús de poder.
I que s’abolís la Inquisició no vol dir que
aquest instint desaparegués. Les purgues
i les caces de bruixes del segle XX en són
una trista seqüela. I tots aquests corrents
d’opinió que fan saltar un ressort en què
un munt de gent és capaç de derrocar estàtues sense preguntar-se res o estar a favor de manera vehement que es tallin les
escenes de Humphrey Bogart fumant en
algunes pel·lícules o retirar Allò que el vent
s’endugué per fer apologia del racisme. I
per què no fer una campanya internacional
perquè Colòmbia canviï el seu nom? Potser
podrien posar-li Moderació, Volemquedarbéambtothomlàndia o qualsevol altre nom
lliure de culpa. Ara seriosament, a mi, per
exemple, m’escandalitza la violència gratuïta que veig en la majoria de les pel·lícules
que ens passen per la televisió, les sales de
cinema i els portals de cine. Qui ha decidit
que podem assistir a escenes d’absoluta
malaltia mental mostrades amb una violència absurda i trivial? Això es deixa passar,
però es mira amb lupa la llibertat d’opinió

L

ISIDRE OLLER
Químic
i de creació. Potser aviat no podrem llegir
novel·les que ens mostrin la realitat de la
seva època perquè el neoliberalisme ha
decidit que fins i tot, l’art ha d’estar totalment domesticat. Al final faran creure que
l’escriptor és un delinqüent si escriu com
Nabókov, Faulkner o Huxley...
Ens és difícil plantejar quin era el context
dels romans, medievals o del franquisme,

Aviat no podrem llegir novel·les
que mostrin la realitat de la seva
època perquè el neoliberalisme
ha decidit que, fins i tot l'art,
ha d'estar domesticat
perquè els plans d’estudis inestables que
hem tingut en els darrers 40 anys de democràcia no han estat eficients en moltes disciplines, sent la històrica una de les pitjors.
Es contempla la Història com un partit de
futbol i cadascú se l’agafa segons els seus
colors. Al final, arribarem al gris absolut tots
plegats. Ara, amb perspectiva, sabem que la
reacció de les masses enfervorides per les
caces de bruixes van ser una llicència oberta
per desfer-se d’innocents que molestaven a
prohoms que han fet que la Humanitat segueixi preguntant-se si això d’Humanitat és
una broma o una simple enganyifa per seguir manipulant la gent més vulnerable. I sí,
després de la Covid-19 menjarem anissos.

sommollet.cat
Editora fundada l’any 2001

somparets.cat

somlallagosta.cat

LARROSA
Arquitecte i urbanista
membre de FEMvallès

inc anys després de ser alcaldessa,
Ada Colau descobreix la regió metropolitana. Comptem amb nombrosos intents els darrers anys
–des de FEMvallès– de parlar amb el govern
de Barcelona, i pràcticament, només hi ha
hagut un contacte escàs amb un regidor.
Amb l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) més contactes, però sempre encallats
en llurs posicions, amb un diàleg impossible
per entendre què coi és el Vallès i quines són
les seves problemàtiques. Només un dia van
veure que això de la sobirania alimentària
potser volia dir mirar els camps del Vallès,
ja que si havien de menjar del delta del Llobregat potser no els arribaria. Ara, Colau
descobreix la regió com segona corona, com
el més enllà de la capital, com una necessitat
de metròpoli més gran dels tres milions que
ara compta i poder arribar als cinc.
Però de quina regió parlen? De l’oficial que
va de la Tordera al Foix? Arreplegant set comarques: Barcelonès, Maresme, Garraf, Baix
Llobregat, Vallès i Alt Penedès. Bé, aquesta és
l’oficial, però al Penedès han aconseguit un
cert reconeixement en la seva reivindicació
de vegueria o regió pròpia, la qual comprendria l’àmbit del Garraf, Alt i Baix Penedès
i l’Anoia. I la proposta té tot el sentit de no
partir el Penedès entre un àmbit influenciat
per Barcelona i un per Tarragona. Si Colau
pretén la regió, hem de dir que el conjunt
de Catalunya pot voler establir el seu mapa
regional de manera coherent. Altrament,
perquè sempre Barcelona ha de pretendre
una solució a un problema més general? Per
què ella és “metropolitana”? Per què és ciutat global?
Resoldre les regions catalanes implica eliminar les diputacions, si es fa bé. Altrament
el joc no se sosté. Colau ha entrat en un jardí
complicat, per més que aparèixer a la foto
amb les alcaldies de Mataró, Granollers i
Terrassa aparenti seguretat. Però, la realitat
és que Barcelona només pretén consolidar
alguna figura per a la “segona corona”, més
enllà de l’AMB i mantenir la frontera a mig
Vallès. De fet, vol un país ordenat per gradients de perifèria. Doncs bé, no solament caldria establir el mapa regional de Barcelona
sinó el del conjunt del país. Un primer pas
seria reconèixer que la regió de Barcelona
ha de ser més petita, només de cinc comarques: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme
i Vallès.

C

sommontornes.cat

El segon punt seria que el mapa regional
haurà de reconèixer l’àmbit de Manresa
(Llobregat-Cardener) i el de Vic (Alt Ter) per
tal que el mapa regional sigui la identitat del
país a efectes de representació al Parlament.
Pretén Colau que continuem votant per províncies com la de Barcelona? I que el mapa
polític i el metropolità es donin l’esquena?
I compte, perquè també és “metropolità” el
Camp a Tarragona. I què? Ha de quedar per
un altre dia? Així no es fa un país sinó una
carrera d’oportunistes.
Colau ha obert un meló del qual només es
pot prosperar si es fan bé els passos. I això no
vol dir, precisament, voler implantar una realitat que soscavi el conjunt del país. A totes
les regions hi ha d’haver principi de subsidiarietat. És a dir, que tot allò que es pugui fer a
una escala menor, no s’ha de fer a la superior.
De la mateixa manera que la regió de Barcelona reclama competències que avui porta
la Generalitat, les comarques del seu interior han de poder fer coses que avui només fa

A Catalunya calen només dos
llindars polítics: Generalitat i
ajuntaments. Inventar un llindar
polític "metropolità" és un frau
fet per la porta tecnòcrata
l’AMB o la ciutat de Barcelona, fent-ho per
exemple al Vallès.
Catalunya, independent, federal o autonòmica, mereix una organització interior millor
que la d’avui, feta de províncies, comarques
mal enteses, diputacions, àrea metropolitana i ajuntaments descompensats. Ens cal la
modernització que han fet les comunitats
autònomes uniprovincials, només dos llindars polítics: Generalitat i ajuntaments, i la
resta d’institucions com a tècniques i de suport. Inventar un llindar polític “metropolità” és un frau fet per la porta tecnòcrata. En
primer lloc les regions haurien d’imitar els
llindars d’identitat i en segon lloc les comarques treballarien pel suport municipal. Pel
que fa als districtes electorals, les regions es
subdividirien quan hi ha massa població, i és
possible fer-ho amb coherència.
Com a país ens cal una Nova Planta. El
1714 van anorrear la nació i el 1716 la Nova
Planta va esborrar l’organització interna per
després consolidar el provincialisme i altres
fets institucionals. Tot i els anys, seguim sense un vestit adequat. Cal agrair a Colau haver
obert la capsa dels trons, un problema que
els partits temen entomar, que les institucions defugen i en el qual ens juguem la identitat i el projecte de país.

sommartorelles.cat
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Janet Martínez deixa el filial de l'Espanyol

Aïna Torrents, amb la Penya

Janet Martínez, de 19 anys i de la Llagosta, ha decidit marxar del filial
del RCD Espanyol per centrar-se en els estudis. En acabar la temporada
2019-2020, la llagostenca va decidir posar punt final a sis temporades
dins el club blanc-i-blau, jugant les dues darreres al segon equip femení
de la Primera Divisió Nacional. Encara no ha decidit el seu nou equip.

La jugadora martorellesenca Aïna Torrents
seguirà una temporada més en la base de la
Penya Esplugues. De fet, la jugadora la pròxima
temporada serà juvenil de primer any, tot i que
enguany ja n'era una jugadora habitual.

FUTBOL | Primera Divisió LA JUGADORA MOLLETANA FORMAVA PART DEL SEAGULL BADALONA

Queralt Gómez fitxa per
l'Eibar, de la Primera Divisió

El 3 i 4 d'octubre torna
el futbol i el futbol sala
ARXIU

eIbAR

MOLLET. Queralt Gómez, de 23
anys i de Mollet, ha fitxat per l'Eibar, acabat d'ascendir a la Primera Divisió espanyola femenina. La
defensa molletana acompanyarà
l'equip basc en la temporada del
seu retorn a la màxima categoria
del futbol femení espanyol.
L'Eibar ja ha fet oficial el fitxatge
de la molletana, que ha signat fins
al 2022. "Els objectius d'aquesta temporada són adaptar-me
ràpid al club i a les companyes i
en el vessant d'equip, aportar el
màxim per deixar l'equip en la
màxima posició possible", ha explicat a les xarxes socials del club
basc Queralt Gómez, quitambé ha
tingut un missatge per a la seva
nova afició: "Estem en la màxima
categoria i espero notar el vostre caliu en cada partit per arribar el més amunt possible".
La molletana, que debutarà així
en la màxima categoria estatal del
futbol femení, posa punt final a
quatre temporades a les files del
Seagull Badalona, que milita a la
Segona Divisió espanyola, just en
el mateix grup en el qual estava
l'Eibar. De fet, el conjunt basc va
assolir l'ascens amb la competició
suspesa per la Covid-19 després
de quedar al segon lloc del grup
Nord, just per darrere de l'Athle-

LA FEDERACIÓ CATALANA APROVA LA TORNADA DE LES LLIGUES

EN JOC Un partit d'aquesta temporada del CF Parets, a Primera Catalana

QUERALT GÓMEZ Amb la seva nova samarreta de l'Eibar
tic de Bilbao B, que no podia pujar.
En el perfil d'Instagram de la
molletana, també s'ha acomiadat
de l'afició i el club badaloní. "Arriba la part més difícil del futbol,
quan acaba una temporada i enguany toca acomiadar-me, dir
adéu al club que des de fa quatre anys ha estat casa meva",
deia fa unes setmanes la molletana, que ara ja s'ha desxifrat el seu
nou destí, que a més, coincidirà
en la màxima categoria amb una
altre molletana, Alèxia Putellas,

del FC Barcelona, companya de
la també vallesana Gemma Font,
de Tagamanent, que enguany han
estat campiones de la Lliga i que
estan preparant-se per a la Lliga
de Campions.
La molletana Queralt Gómez,
abans d'arribar al Seagull Badalona, es va formar en dues de
les canteres més productives del
futbol català, el FC Barcelona i el
RCD Espanyol. Fins i tot, ha estat
internacional amb Espanya en categories inferiors. jl.rodríguez B.

BAIX VALLÈS. El Baix Vallès tornarà
a tenir partits oficials de futbol i
futbol sala a la tardor. La Federació Catalana ha donat llum verda a
les dates d’inici de competició per
la temporada 2020-2021. L’acord,
aprovat en la reunió de la Junta
Directiva corresponent al mes de
juliol, que ha tingut lloc aquest
dimarts a la seu central de l’FCF,
a Barcelona, estableix el cap de
setmana del 3 i 4 d’octubre com el
d’arrencada de les competicions
oficials d’àmbit territorial a Catalunya, amb la disputa de la primera jornada del campionat en les
principals lligues, tant de futbol
com de futbol sala.
D’aquesta manera, la Primera,
Segona i Tercera Catalana aixecaran el teló el 3 i 4 d’octubre en el

futbol amateur masculí, i en futbol amateur femení està previst
que arranquin en la mateixa data
la Preferent i Primera Divisió.
En futbol sala, la Divisió d’Honor i la Primera Catalana masculina i femenina s’encetaran el 3
d’octubre, així com també totes
les categories màximes de Divisió
d’Honor, en la base. Al seu torn, la
Segona Catalana masculina i femenina, i la Tercera Catalana ho
faran el 17 d’octubre, dia en què
també viuran la primera jornada
de lliga la resta de la base.
En tots els casos, hi haurà descans el Nadal, sense competició
els caps de setmana del 27 de
desembre i el 3 de gener, així com
també la Setmana Santa, amb aturada el 4 d’abril.

Base LA JUGADORA DEL FC BARCELONA, DE TAGAMANENT, DILLUNS COMENÇA ELS ENTRENAMENTS, JUNT ALÈXIA PUTELLAS, PER ENFILAR LA LLIGA DE CAMPIONS

Gemma Font, del Barça, visita
el campus de la Lourdes
MOLLET. Gemma Font, de Tagamanent i jugadora del FC Barcelona,
va desinfectar-se les mans i posar-se la mascareta durant la seva
visita al campus de la Lourdes. La
vallesana, companya de la molletana Alèxia Putellas al Barça campió de la lliga, va xerrar dimecres
prop d'una hora amb la cinquantena d'infants del casal esportiu
del club molletà al Municipal Juan
Bocanegra.
La jugadora professional, que

defensa sota els pals la porteria
del Barça, va recomanar a la canalla divertir-se. "Han de tenir
paciència, anar a poc a poc, i és
molt important que s'ho passin
bé fent futbol, si és el seu somni, que treballin, es diverteixin
perquè poden arribar", va dir
Font, qui des del curs 2018-2019
ja és jugadora del primer equip femení del Barça, recent campió de
lliga i el curs passat finalista de la
Lliga de Campions.

De fet, la vallesana està ara de
vacances perquè dilluns reprèn
els entrenaments per enfilar la
preparació per a la Lliga de Campions, que enguany es disputa
entre Sant Sebastià i Bilbao. A
mitjans d'agost el Barça jugarà
contra l'Atlètic de Madrid. "Està
sent una temporada molt bona
i tenim un molt bon grup dins
el vestidor. Això és molt important, i ara toca lluitar per
la Lliga de Campions", va explicar la jugadora, que va dir que
la pròxima setmana comentaria
amb Alèxia Putellas la seva estada a Mollet.
D'altra banda, dijous passat el

jl.R.b.

DE CAMPUS Gemma Font, de vermell, al camp de la Lourdes
campus molletà també va comptar amb la visita d'un dels que ha
estat entrenadors del RCD Espan-

yol enguany, David Gallego, qui
també va xerrar amb els infants
del club molletà. jl.rodríguez B.
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FUTBOL SALA PEL QUE FA AL FILIAL MASCULÍ TORNA L'ENTRENADOR JOSÉ MANUEL POYATO

HANDBOL NO TINDRÀ CAP EQUIP PER FALTA DE JUGADORS

El FSU Llagostense completa
l'equip amb tres cares noves

L'HC Vallag es queda sense
activitat el curs 2020-2021

08centvint

LA LLAGOSTA. El FS Unión Llagostense vol ser més competitiu la
temporada 2020-2021. Per aquest
motiu ha incorporat tres jugadors
per seguir millorant l'actual plantilla, que ha estat pràcticament renovada del tot.
Les novetats en la plantilla llagostenca són l’ala Óscar Pérez,
que va formar-se a les files del
Barça i del FS Garcia i prové de la
lliga italiana; el tanca Manel Cruz,
que les dues últimes temporades
va jugar al sènior masculí B del
club; i el porter Abraham Álvarez, que va formar part de l’equip
llagostenc les temporades 20172018 i 2018-2019 i enguany estava sense equip.
Els jugadors renovats són el
porter Alberto Segura; el tanca
Felipe Carrasco i Marc Navajas;
els ala Ferran Macías, Patxi Heredia, Gerard Alonso, Kevin Gómez
i David Soria; i el pivot Juan Carlos. Pel que fa a la baixa és Edgar
Galiano. "Aquesta plantilla està
formada amb una gran majoria
de jugadors que són joves”, remarca el president del club, Javier

arxiu

EN JOC Un partit anterior del primer equip masculí de l'HC Vallag
LA LLAGOSTA. L’HC Vallag ha deciNOVETAT José Manuel Poyato torna a l'entitat llagostenca
Castañeda. L'entrenador segueix
sent David Díaz.
El FS Unión Llagostense, que
milita a la Lliga Nacional de la Federació Catalana de Futbol Sala,
va acabar el curs 2019-2020 al
vuitè lloc amb 21 punts i es posa
com a objectiu el pròxim curs millorar aquesta posició.
D'altra banda, José Manuel Poyato ha tornat al FS Unión Llagos-

tense per convertir-se en el segon
entrenador del filial, que milita
a la Primera Territorial. Poyato, que va estar les dues últimes
campanyes a la base del CE La
Llagosta, serà el segon entrenador de José Pérez, que ha renovat
una temporada més per dirigir el
filial masculí. L'objectiu del segon
equip és mantenir és intentar lluitar per l'ascens. jl.r.b.

dit que la temporada 2020-2021
no formarà cap equip competitiu
i es quedarà sense activitat. L'entitat llagostenca va emetre un comunicat dimecres per anunciar
que no disposen d'esportistes
suficients per competir. “Malauradament no disposem de gent
suficient per poder fer algun
equip en òptimes condicions”,
diu la nota informativa emesa pel
club.
L'entitat enguany va mantenir
equips masculins en la categoria
infantil, cadet i el sènior, de la Se-

gona Catalana, que havia assolit la
permanència. Sense possibilitats
de nodrir d'esportistes aquests
combinats, el club confia tornar el
curs 2021-2022. “Lluitarem durant aquesta pròxima temporada per aconseguir tot el necessari per tornar la campanya
següent, encara amb més força
per continuar lluitant contra
els millors equips, com hem fet
fins ara”, assegura l'entitat.
Pel que fa al primer equip, perdrà la categoria i si es torna a
presentar combinat el curs 20212022 serà en la lliga més baixa.

FUTBOL EL DERBI MOLLETÀ ES DISPUTARIA QUAN ELS AFICIONATS PUGUIN ACCEDIR AL CAMP

Partit solidari entre Mollet i
Molletense per la Covid-19
MOLLET. El CF Mollet UE i la UE
Molletense disputaran un derbi
solidari contra la Covid-19. Les
dues entitats de futbol de la ciutat
molletana han decidit organitzar
un derbi amistós, que tingui com

a objectiu recaptar diners per fer
front al coronavirus.
El partit encara no té data perquè els dos clubs estan pendents
del calendari oficial de la Federació Catalana de Futbol per muntar

les seves pretemporades. Tot i que
les dues entitats coincideixen en
afirmar que el duel es disputarà
al Camp Municipal del Germans
Gonzalvo quan es pugui celebrar
amb públic. "El que es tracta és
que vingui molta gent i que tothom pagui, vull que paguin
fins i tot els jugadors", explica el
president del CF Mollet UE, Jordi
Candela. jl.r.b.

PETANCA EL SEGON EQUIP MASCULÍ PUJA A QUARTA CATALANA

Triplet d'ascensos
del Club Petanca
LA LLAGOSTA. Temporada per emmarcar del Club Petanca la Llagosta després d'assolir tres ascensos
la temporada 2019-2020. Si bé fa
uns mesos, en pista, el club va ce-

lebrar els ascensos del sènior femení i del primer equip masculí a
la Segona Catalana, fa tan sols uns
dies van celebrar, als despatxos,
l'ascens del segon equip masculí
a la Quarta Catalana. L'ascens s'ha
produït per una reestructuració
de les categories de la Federació
Catalana de Petanca.
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MOTOR | WorkdSBK ELS EQUIPS DEL MUNDIAL DE MOTOCICLISME VAN PREPARAR DIMECRES I DIJOUS LA CITA DEL SETEMBRE

Fórmula 1

El Cicuit recupera l'activitat en pista
amb els tests del Mundial de Superbike

Declaren el GP
d'Espanya de F1
'd'excepcional
interès públic'

wspbk

BAIX VALLÈS. L'activitat al Circuit
de Barcelona-Catalunya ha tornat amb la màxima exigència del
Campionat del Món MOTUL FIM
Superbike, que dimecres va tenir
la primera jornada de tests oficials, i dijous, la segona i última. El
gruix dels seus pilots de la prova
reina i alguns representants de
la WorldSSP –segona categoria–
s'han donat cita aquests dies al
circuit vallesà per completar una
primera presa de mides, que s'ha
desenvolupat sota un sol de justícia i unes temperatures que han
arribat als 30ºC en l'ambient i els
47ºC a l'asfalt.
Jonathan Rea (Kawasaki Racing
Team WorldSBK) ha establert les
primeres referències en una pista
inèdita per WorldSBK amb un millor crono de 1.41.910 anotat a la
tanda matinal. No obstant això, el
millor registre de la primera jornada històrica l'ha fet Scott Redding (ARUBA.IT Racing - Ducati),
que ha respost el vigent campió a

Competició

FESTIVAL DE VELOCITAT
A PORTA TANCADA

AMB MASCARETA Els pilots a la recta de la pista del circuit montmeloní
última hora de la tarda amb un registre de 1.41.727, que millorava
en 0.184 segons el temps de Rea.
D'entre els pilots que més expectació crea és el pilot de Toledo,
Álvaro Bautista (Team HRC), que
va assolir el cinquè millor registre
del primer dia de la tornada a l'ac-

tivitat sobre l'asfalt vallesà.
Enguany és una temporada
d'estrena del Mundial de Superbike al Cicuit de Barcelona-Catalunya, que tot i l'afectació per coronavirus se celebrarà la prova del
Mundial en l'asfalt vallesà d'entre
el 18 i el 20 de setembre. D'aques-

El Festival de la Velocitat de l'octubre
del 2020 se celebrarà a porta tancada
al Circuit per garantir la seguretat i la
salut de les persones implicades, tal
com s'ha acordat amb els promotors i
els diferents campionats participants.
Les autoritats sanitàries i el Circuit han
decidit que tots els esdeveniments
que se celebrin durant aquest any en
aquest recinte esportiu seran sense públic. Els espectadors que hagin
comprat entrada rebran els diners.

ta manera, el circuit montmeloní
acollirà per primer cop en una
temporada les tres grans cites
mundials amb la Fórmula 1, del
14 al 16 d'agost; la MotoGP, del 25
al 27 de setembre; i el de Superbike.
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BAIX VALLÈS. L'Estat ha declarat el
Gran Premi d'Espanya de Fórmula
1, que es disputarà al Circuit del
14 al 16 d'agost a porta tancada,
"esdeveniment d'excepcional
interès públic", a proposta del
ministre de Cultura i Esport, José
Manuel Rodríguez Uribes.
Amb aquesta declaració, l'Estat pretén "donar un impuls" a
l'organització d'aquest Gran Premi, "en poder atorgar beneficis
fiscals a les empreses col·laboradores que contribueixin i a
la seva difusió", segons el que
disposa la Llei 49/2002 de règim
fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge. Això sí, la mesura no
ha acabat de convèncer als aficionats de la Fórmula 1, ja que de
moment no es contempla l'opció
d'emetre la carrera en obert, de la
qual els drets televisius pertanyen
ara a Movistar+ F1, que és de pagament.
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CULTURA

'Quin paper té la cultura en temps de pandèmia?

La collita de 1238 a Martorelles

El director de teatre montmeloní Martí Torras protagonitzarà dijous
(19.30 h) a la Sala de la Concòrdia de Montmeló la xerrada Quin paper
té la cultura en temps de pandèmia?. Es podrà gaudir de l'acte in situ,
reservant l'accés al correu electrònic culturacatalanamo@gmail.com, o
en línia a través del perfil d'Instagram d'Òmnium Vallès Oriental.

Fins al 15 de juliol es poden fer les
inscripcions (WhatsApp al 610 186 443) per
participar en la cursa d'orientació nocturna
per a joves La collita de 1238, que tindrà lloc
el 17 de juliol a les 22 h a Martorelles.

POPULAR L'ESTAN ORGANITZANT L'AJUNTAMENT I LES ENTITATS I COMPTARÀ AMB ACTIVITATS DE PETIT FORMAT I ITINERANTS

NATURA

Mollet tindrà una programació
alternativa a la festa major

Primera Jornada
d'observació de
papallones a càrrec
de la Bassassa

MOLLET. La ciutat comptarà a mit-

SANTA MARIA DE MARTORELLES. La

jans del pròxim mes d'agost amb
una programació alternativa a la
festa major amb activitats de petit
format i itinerants, que organitzarà el consistori i les entitats del
municipi. Després que el passat
mes de maig l'Ajuntament molletà
anunciés la suspensió dels grans es-

deveniments de la ciutat previstos
pel 2020, entre els quals hi havia la
festa major, i convidés les entitats a
proposar activitats virtuals per a la
gresca estiuenca, han estat diverses
les veus discordants. Tant des del
món associatiu, com des del món
polític.
Només un mes després –a finals

MORATS I TORRATS LLUIRAN ENGUANY
EL MATEIX DISSENY DE SAMARRETA
n Les colles molletanes de Morats i Torrats lluiran enguany el mateix disseny de

samarreta i de mocador durant les activitats culturals que es portaran a terme
aquest estiu com a alternativa a la festa major, cancel·lada per la pandèmia de
la Covid-19. Així ho informen en un comunicat ambdues colles: "Aquest any
excepcional, la Colla Morada i la Colla dels Torrats hem decidit lluir el mateix
disseny a les samarretes i als mocadors d'enguany i volem fer-vos partícips".
D'aquesta manera, convoquen un concurs de disseny. Les condicions per als
participants és fer un disseny adequant-se a les mides (30x30 centímetres
per a la samarreta i 25x25 centímetres per al mocador), la imatge ha de
ser monocromàtica i la temàtica és lliure. Hi ha temps fins al 15 de juliol per
participar-hi i enviar els dissenys al correu electrònic d'una de les dues colles:
collamorada@gmail.com o info@torrats.com. Morats i Torrats estan preparant
activitats per a l'agost, algunes d'elles presencials de petit format.

de juny–, l'Ajuntament va recular
i va anunciar que prepararia actes
de petit format durant tot l'estiu. A
més, les colles molletanes confirmen que estan treballant en un programa cultural per a les setmanes
de festa major, tot i que "no es dirà
festa major" i serà "en espais amb
accessos tancats", apunta el cap de
colla de Morats, Jose López.

Debat cultural al ple
Precisament, sobre el paper que
ha de tenir la cultura durant el
desconfinament es va parlar en la
darrera sessió plenària, el 29 de
juny, arran d'un prec de Mollet en
Comú. La portaveu, Marina Escribano, va asseverar que "la cultura
ha de tenir un espai en les polítiques públiques, també en època
de crisi". En aquest sentit, va afegir-hi: "Tots i totes volem preservar la salut i la seguretat de
la ciutadania, i som conscients
que els actes multitudinaris no
són aconsellables, però està clar
que no podem girar l'esquena a
la cultura i a l'art, a les entitats o

als col·lectius que es dediquen a
la seva promoció. Fer entendre
a la ciutadania que en temps
de crisi la cultura ha de quedar
en un tercer pla, seria enviar el
missatge que la cultura és banal,
que només la podem gaudir en
temps de bonança".
Oriol López (Ara Mollet ERC)
també va apuntar-hi: "Creiem amb
molta fermesa que cal una festa
major adaptada a Mollet del Vallès amb petits actes, amb actes
descentralitzats als barris, apostant sobretot per la cultura local,
que n'hi ha molta i de molt viva".
Per últim, la regidora de Cultura,
Mercè Pérez, va explicar que "la
festa major és una festa popular,
multitudinària, de molta assistència de públic i de molta activitat de contacte. Per tant, perquè
prevalgui la salut pública a la ciutat, no es farà festa major". Tanmateix, també va asseverar que estan organitzant "una programació
d'activitats culturals adaptades i
en què les entitats de la ciutat hi
estan participant". sergio carrillo

Bassassa Grup Naturalista –inclosa dins de l'Associació Cultural
Santa Maria de Martorelles– torna
aquest diumenge a l'activitat amb
"un matí autènticament naturalista". Es farà una sortida per observar i identificar les papallones
que viuen a l'entorn del municipi,
i l'excursió estarà guiarà per l'entomòleg Diego Fernandez Ruiz.
L'esdeveniment, que serà la primera Jornada d'observació de papallones, arrencarà a les 9.30 h de
la plaça Joan Matons i els participants voltaran durant dues hores
arreu del municipi.
Les places són limitades a 20
persones i, per qüestions de l'assegurança, de moment només poden
assistir-hi socis de la Bassassa, de
la Taula de dones i del Taller de
Música. Els interessants a participar-hi han d'enviar un correu
electrònic a bassassagrupnaturalista@gmail.com amb el nom dels
assistents. L'admissió serà per
ordre de rebuda del correu d'inscripció.

MÚSICA LA BANDA BAIXVALLESANA HA TRET 'FERIDA' EN FORMAT CASSET I GARANTEIX QUE EN ELS PRÒXIMS CONCERTS ELS ASSISTENTS "BALLARAN I SUARAN MÉS"

Zesc publica
el seu segon EP
MONTORNÈS / MARTORELLES. El
grup de música baixvallesà Zesc
va publicar el passat 25 de juny el
seu segon EP, Ferida, amb sis cançons que "sorgeixen dels nostres
pensaments, inquietuds i neguits; de les entranyes".
La banda formada per la martorellesenca Judit M. Gené i els
montornesencs Quentin Lionmane i Francesc Gil havien previst
treure el nou disc a la primavera,
però l'han hagut de posposar alguns mesos a causa de la Covid-19,
malgrat que sí que han avançat dos
dels temes, Creus que saps la veritat i Ferida –cançó que dóna nom
a l'àlbum–. Segons Gil, guitarrista

i cantant de Zesc, ha estat un bon
moment per al llançament, "per
facilitats logístiques a l'hora de
vendre el format físic del disc.
Ara ja podem fer l'enviament en
cas que es comprin els cassets
per internet".
Precisament, el format escollit, cassets, com també van fer
amb el seu primer EP, és una de
les seves particularitats. D'una
banda, apunten que és un format
més econòmic i que el segell que
els edita, Camping Records, fa tots
els discos en casset. Però d'altra
banda, també afirmen que "és una
peça especial i petitona, i és un
format que s'adequa molt més

al que nosaltres toquem. Ens és
més còmode i ens sembla més
romàntic". Els cassets de Ferida
es poden adquirir al bandcamp de
Camping Records, contactant directament amb Zesc o als concerts
de la banda.
Pel que fa a la presentació del
disc en directe, amb el confinament s'han cancel·lat o ajornat
algunes de les seves actuacions
previstes, però tot apunta que l'estrena de Ferida sobre els escenaris
podria ser a finals de juliol a Mataró. El 20 de setembre, a més, també
participaran al Festival MiniBeat
de Granollers.
Sobre aquests espectacles, Francesc Gil apunta que "farem que la
gent suï i balli encara més". En
aquest sentit, explica que els temes
del primer EP –Seth– seguiran sonant, però "a molts d'ells els hem
donat una volta, sonaran molt

marina cueto

ZESC BAND Quentin Lionmane, Francesc Gil i Judit M. Gené
diferent i seran més ballables".
Per últim, Gil clou exposant que
"Zesc té un problema i és que no
pot parar mai de crear. Sempre
deixem una part dels assajos

per crear, però ho fem de manera molt natural: hi arribem amb
idees, les exposem a les companyes i entre totes fem realitat
aquesta creació". sergio carrillo
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POPULAR AQUEST DIVENDRES ES PROJECTARAN LES PEL·LÍCULES 'EL PARQUE MÁGICO' I 'PARÁSITOS'

ESPECTACLES SERÀ DISSABTE A LES 20 H AL PATI DE LA MASIA

Arrenca el Fostfestiva't amb
una doble sessió de cinema

Sandra Bautista estrena el
programa 'Vespres al pati'

'EL PARQUE MÁGICO' A les 21 h

'PARÁSITOS' A les 23.45 h

SANT FOST. Aquest divendres arrenca el Fostfestiva't, la programació cultural alternativa a la festa
major organitzada per l'Ajuntament de Sant Fost conjuntament
amb algunes entitats del municipi.
Les activitats que s'oferiran –des
d'aquest divendres fins al diumenge 26 de juliol– estan pensades per
poder desenvolupar-se evitant

grans aglomeracions.
La primera activitat serà l'autocine d'aquest divendres a la
Bòbila, amb una doble sessió de
cinema. A les 21 h serà el torn per
al film més principalment adreçat
als infants, amb El parque mágico.
A les 23.45 h arribarà la sessió golfa amb la projecció de la coreana
Parásitos, que en el darrer any ha

recollit multitud de guardons, entre els quals destaquen quatre Oscar i premis al Festival de Cannes,
als Globus d'Or o als BAFTA.
Les entrades es poden reservar
gratuïtament a entrapolis.com
fins divendres a les 12 h i per assistir-hi caldrà anar en un vehicle
que no superi els 180 centímetres
d'alçada.
Durant el juliol també estan
programades altres activitats presencials a la Bòbila com una sessió
d’autoDJ (divendres 17) o un automonòleg (dissabte 25); d'altres de
virtual com els concursos de Tik
Tok (del 13 al 19 de juliol), de pintura ràpida (dissabte 18) o de paelles (dissabte). A més, el consistori
insta a portar a terme propostes
perquè els santfostencs es trobin
a casa en grups reduïts i familiars,
com els sopars de carrer (divendres 24).
Per últim, l’Ajuntament repartirà
en els pròxims dies un kit sorpresa
per decorar els balcons del poble
i compartir-los per xarxes socials
amb l’etiqueta #Fostfestivat.

s.b.

SANDRA BAUTISTA Presentarà per primer cop a Martorelles el seu segon disc
MARTORELLES. La cantautora martorellesenca Sandra Bautista estrenarà dissabte el nou cicle cultural organitzat per l'Ajuntament de
Martorelles sota el nom de Vespres
al pati i que tindrà lloc al pati de la
Masia de Carrencà. Bautista portarà per primer cop a casa, Martorelles, els temes del seu segon disc,
Trapezista, publicat el 2019 i que
compta amb col·laboracions com
les de Miki Santamaria i Guillem
Boltó, de Doctor Prats.
D'altra banda, diumenge a les

20 h i també al pati de la Masia
tindrà lloc l'espectacle A la fresca
de la companyia Anna Confetti.
Tres personatges i una cadira gegant sortiran a prendre la fresca,
generant diferents situacions còmiques al llarg d'un recorregut.
L'espectacle està inspirat en situacions quotidianes i visuals, i amb
poques paraules.
Per assistir-hi a qualsevol de les
dues actuacions cal comprar l'entrada (3 euros) al web www.martorelles.cat/entrades.

ART CONCRETAMENT VAN COMPARTIR 'NUS', ON HI HA PINTADES DUES DONES AL LLIT, I EL CONJUNT FOTOGRÀFIC 'EL GRAN FREGOLINO', DE L'HOMÒNIM TRANSFORMISTA

El Museu Abelló celebra
l'Orgull compartint dues obres
MOLLET. El Museu Abelló, com a
membre de la Xarxa de Museus
d’Art de Catalunya, es va sumar el
passat 28 de juny a la celebració
del Dia de l’Orgull o Dia de l’Alliberament LGTBIQ, establint un diàleg

amb les obres de les col·leccions
pròpies i reivindicant la diversitat
d’identitats i la necessitat d’incloure aquests referents als museus.
L’objectiu és aconseguir un museu
inclusiu, igualitari i integrador,

educador i saludable, reivindicant
la primera i primordial funció dels
museus, la social. Es tracta de reflectir la riquesa i la diversitat de la societat perquè tothom se senti inclòs i
perquè ningú se senti al marge.

EL TEMPS
divendres 10

dissabte 11

diumenge 12

per

Dins l’extens fons del Museu
Abelló van seleccionar dues peces que s’identifiquen amb alguna
de les inicials LGTBIQ. Amb l'obra
Nus, pintada el 1937 per Marià Pidelaserra van il·lustrar la lletra L
(lesbianes). Al quadre hi apareix
una parella de dones en la intimitat
del seu llit, és una imatge de l’amor
entre dues dones. D'altra banda,
per representar la T (Transsexuals), el Museu molletà va escollir
El Gran Fregolino, un conjunt de

Felip Comas

Nuvolositat
abundant
durant el matí, amb obertura de clarianes a partir
de migdia, i temperatures
més baixes.
Cel seré al matí. A la tarda,
les nuvolades que creixin
al nord del país, no ens
afectaran i el temps continuarà assolellat.
Cel força ennuvolat ja
des del matí, i malgrat les
clarianes de la tarda, al
vespre ens podria afectar
algun ruixat.

vuit instantànies realitzades pel
fotògraf Antoni Esplugas el 1910.
Esplugas va realitzar un conjunt de
fotografies-postals de l’artista de
varietats El Gran Fregolino, pseudònim d’Eduardo Juncadella, imitador i deixeble del transformista,
actor i cantant italià Leopoldo Fregoli. "Ens sumem amb la lletra
T, que engloba moltes realitats
com ara les persones que es
transvestien i trencaven estereotips", apunten des del Museu.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 2

30ºC

22ºC

26ºC

-

DIVENDRES, 3

25ºC

20ºC

24ºC

3,2

DISSABTE, 4

26ºC

20ºC

26ºC

-

24 km/h SE

DIUMENGE, 5

32ºC

19ºC

31ºC

-

27 km/h SSW

DILLUNS, 6

31ºC

21ºC

28ºC

-

27 km/h SE

DIMARTS, 7

27ºC

21ºC

25ºC

-

27 km/h SE

DIMECRES, 8

28ºC

20ºC

26ºC

-

29 km/h SE

29 km/h SE
27 km/h SSW
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