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DIARI DE LA LLAGOSTA I BAIX VALLÈS

ARQUES MUNICIPALS

AJUNTAMENT

ELS MUNICIPIS BAIXVALLESANS
ES NEGUEN A CEDIR ELS SEUS
ESTALVIS A L'ESTAT 3 i Ed.

EL PLE DONA LLUM VERDA ALS PRESSUPOSTOS
DEFINITUS DEL 2020, DESPRÉS DE DESESTIMAR
LES AL·LEGACIONS DE LA LLEC 8

CORONAVIRUS EL CAP REGISTRAVA DIMECRES 31 POSITIUS AL MUNICIPI, 13 MÉS EN UNA SETMANA, I EL CFA TANCAVA DILLUNS PER UN CAS 6 i 12

L'índex de risc de contagi es dispara
a la Llagosta i es considera molt alt
INFRAESTRUCTURES

a.mir

L'Ajuntament proposa
anul·lar el tram de la
línia R3 al seu pas per la
Llagosta 14
El consistori ha presentat
al·legacions al Pla Específic
de Mobilitat del Vallès
PARTICIPACIÓ

La crisi retarda l'execució
dels projectes dels
primers pressupostos
participatius 8
L'Ajuntament preveu
enllestir-los abans de cap d'any
PARTICIPACIÓ

La Murga proposa sis
activitats virtuals per
recordar la festa major
que enguany no es farà 23

INICI DE CURS AMB BAIXES
CUCUTRAS L'escola bressol municipal tornava a obrir portes aquest dilluns amb mesures per la Covid i la meitat d'alumnes que el curs passat 6
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EN PORTADA

Els consistoris baixvallesans
no cediran els estalvis a l'Estat
Els romanents de les poblacions del territori sumen gairebé 18 milions d'euros
BAIX VALLÈS. La pandèmia de la
Covid ha trastocat les arques dels
ajuntaments, que en els darrers mesos estan fent mans i mànigues amb
els seus pressupostos per fer front
a aquestes despeses extraordinàries. Precisament, el Ple del Congrés
preveu votar aquest dijous el decret
llei que inclou l'acord d'Hisenda i la
Federació Espanyola de Municipis
i Províncies (FEMP) per a l'ús dels
romanents municipals i que fixa
que els ajuntaments puguin usar
part del superàvit per afrontar els
efectes de la pandèmia del coronavirus, uns estalvis que estan bloquejats des del 2013, quan va entrar en
vigor l'anomenada llei Montoro de
sostenibilitat financera. La condició
per fer servir els estalvis, però, és
que els consistoris cedeixin aquests
diners al govern de l'Estat, un condicionant que no veuen amb bons ulls
la majoria d'ajuntaments baixvallesans que han avançat que no tenen previst cedir el seu superàvit a
les arques de l'Estat.

Què diu la proposta?
L'acord d'Hisenda i la FEMP preveu
que els ajuntaments que cedeixin
els seus romanents podran utilitzar, entre el 2020 i el 2021, com a
mínim el 35% dels fons aportats.
En total, es tractaria de 5.000 milions d'euros dels 14.000 acumulats.
Aquest any se'n tornaria el 40% i
l'any que ve la resta. La quantitat
restant es tornaria en un termini de
deu anys a partir del 2022. Les entitats locals haurien de constituir
voluntàriament un préstec a favor
de l'Administració General de l'Estat pel total dels seus romanents
de tresoreria. Els ajuntaments ho

hauran de destinar a inversions "financerament sostenibles" en tres
àrees prioritàries: agenda urbana i mobilitat sostenible, cures de
proximitat i cultura. L'acord també
contempla crear un fons extraordinari de 275 MEUR amb càrrec als
pressupostos generals de l'Estat
per compensar el dèficit del transport de competència municipal.

Uns 18 milions del Baix Vallès
El total d'estalvis dels municipis
baixvallesans suma gairebé 18
milions d'euros (sense comptar
Montornès, del qual no hi ha dades
prou actualitzades). "El consens és
que puguem usar lliurament els
nostres estalvis sense que estiguin condicionats a les arques de
l'Estat", diu Jordi Seguer, alcalde de

Parets, i membre d'ERC, partit que
ja va anunciar que els seus ajuntaments –Parets, Martorelles, Santa
Maria i Sant Fost, al Baix Vallès– no
cediran el romanent. Seguer considera que "els consistoris que sempre hem estat infrafinançats no
podem ser ara els que traguem
les castanyes del foc a l'Estat"
i posa en dubte que tots aquests
diners es retornin. "La situació
econòmica és incerta i qui sap si
hi haurà un canvi de govern els
propers anys i perdem aquests
crèdits", adverteix. Però la negativa a la proposta no entén de colors
polítics i ajuntaments com el de
Montornès, governat pels comuns,
o el de la Llagosta, amb alcalde socialista, ja han anunciat que tampoc
el cediran. ❉ laura ortiz

QUINS SÓN ELS ROMANENTS
DELS AJUNTAMENTS?
Romanent

Any

GRANOLLERS

26.098.502

2019

425,9

VIC

9.869.550

2019

213,6

CERDANYOLA

9.179.719

2018

159

PARETS

5.943.483

2019

311,5

ST. FELIU LL.

5.058.421

2018

113,7

MARTORELLES

4.719.507

2019

1.035

SANT CELONI

3.220.076

2019

179,9

GAVÀ

2.625.106

2019

56,1

SANT FOST

2.674.160

2019

306,1

MONTMELÓ

2.247.524

2019

256,7

LA LLAGOSTA

1.309.129

2019

97,1

896.164

2018

1.016,1

-3.578.294

2019

-70

-

-

-

STA. MARIA M.
MOLLET
MONTORNÈS

FONT: Ministeri d’Hisenda i Ajuntaments, amb les dades més actualitzades
Comparativa dels romanents de tresoreria de ciutats mitjanes
d'entre 40.000 i 60.000 habitants i dels municipis del Baix Vallès

Mollet és el municipi català
amb el romanent més baix
L'Ajuntament acumula 3,6 milions d'euros negatius
MOLLET. Aquesta via de finançament amb la cessió del romanent
a l'Estat, però, no serà útil per a
aquells ajuntaments que no disposin de romanent. És el cas de Mollet, que liquidava el pressupost de
2019 amb un romanent negatiu de
més de 3,6 milions d'euros, una xifra que el situa com el municipi amb
un romanent més baix de tot Catalunya, segons les dades publicades
pel Ministeri d'Hisenda i les dades
dels mateixos ajuntaments.

De moment, per finançar els
costos Covid, la majoria d'ajuntaments han reordenat les seves
partides de despesa. A Mollet, l'impacte en les arques municipals és,
segons fonts de l'Ajuntament, d'1,5
milions, tenint en compte ajudes
i diners que es deixen d'ingressar, als quals s'han de sumar uns
200.000 euros que s'han destinat
a la compra de material preventiu Covid. El ple aprovava al maig
una modificació pressupostària de

500.000 euros, que s'aconseguien
minorant diverses partides del
pressupost municipal la principal
de les quals el fons de contingència
local de 383.000 euros, a més de
l'estalvi en despesa energètica i activitats al carrer que no es van fer.
La segona via de finançament,
segons fonts municipals, són les
ajudes extraordinàries atorgades
per la Diputació de Barcelona.
Però, de quina manera es finançaran les depeses que pugui seguir

generant la Covid? Segons l'Ajuntament, "no podem parlar de despeses futures perquè la situació
és canviant i encara no coneixem
l’import, però l'Ajuntament treballa amb un criteri de prudència en la despesa tot prioritzant
els àmbits estratègics del Pla de
Protecció Social i Reactivació
Econòmica per la Covid", diuen.
Per tant, davant la impossibilitat
de destinar-hi els estalvis, en cas
necessari, el govern local no descarta recórrer al deute. "L’Ajuntament té una ràtio d’endeutament prevista per sota del que
marca la llei", recorden. De fet,
al juny, la manca de romanent ja
va obligar el Consistori a demanar
un préstec de més de 2,8 milions
d'euros per poder fer front al pagament a proveïdors. ❉ laura ortiz

Ahora con dos turnos: a las 13.00 h y a las 15.00 h
20 primeros y segundos para escoger. (con pan tostado)
BAR RESTAURANTE
C. Fenosa, Nave 21 . Martorelles
Reservas:
93 579 49 66
602 243 973
www.canraiguer.com

€/habitant

menú

Fin de Semana

12,90

euros
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SOCIETAT

220 infants a les escoles bressol municipals

92 rutes de transport escolar a la comarca

Les Escoles Bressol Municipals (EBM) de Mollet començaven
divendres el període d’adaptació de les activitats sota totes les
mesures de prevenció aplicades per l’Ajuntament.
Dels 220 alumnes matriculats, divendres van incorporar-se 45
a La Xarranca, 56 als Pinetons i 64 a La Filadora.

El transport escolar que gestiona el Consell Comarcal
per al curs 2020-21 comptarà amb 92 rutes i 5 taxis que
transportaran prop de 1.500 alumnes arreu dels centres
escolars de la comarca. El curs ve caracteritzat pels protocols
d’actuació de cara a prevenir contagis.

EDUCACIÓ EL DEPARTAMENT HA COMENÇAT A REPARTIR LOTS DE MATERIAL DE SEGURETAT ALS CENTRES EDUCATIUS QUE INICIEN EL CURS DILLUNS

Les escoles inicien el curs La Pública proposa que
cada
escola
disposi
sense necessitat d'espais d'un equip sanitari
i amb reforços en neteja

a.m.

BAIX VALLÈS. Els centres escolars
baixvallesans no necessitaran espais més enllà de les instal·lacions
escolars per poder iniciar el curs la
setmana vinent. Així ho ha confirmat el director dels Serveis Territorials d'Educació del Vallès Oriental-Maresme, Pere Masó, qui indica
que "la detecció de necessitats
d’espais ja està feta i no tindrem
problemes al Baix Vallès".
El requeriment del Departament a finals d'agost de reduir les
ràtios a les aules a 20 alumnes va
obligar a reformular alguns dels
plans d'obertura de curs que les
escoles ja treballaven des del juliol. Els ajuntaments del territori
restaven pendents de les peticions
que Educació els pogués fer per
garantir la disponibilitat d'espais
fora de les escoles si fos necessari.
Ara, però, sembla que les reor-

ganitzacions d'espais dins de les
instal·lacions dels mateixos centres permetrà el desdoblament de
grups. Això sí, aquesta reorganització suposarà en molts casos l'ús
d'espais complementaris com aules d'educació especial, menjador,
aules de música o gimnasos.

Material de seguretat
D'altra banda, el Departament
ha començat a distribuir lots de
material de seguretat entre les
escoles del territori. Davant els
requeriments de mesures de seguretat i higiene que el Departament ha fet a les escoles, els
centres mostraven els seus dubtes sobre qui havia de sufragar la
despesa en tots aquests materials.
Segons Masó, els centres rebran
un lot de material de seguretat
consistent en guants, mascaretes

quirúrgiques i FPP2, dispensador
de gel hidroalcohòlic i gel hidroalcohòlic. També rebran un termòmetre per prendre la temperatura
als alumnes quan entrin a l'escola.

Reforç en la neteja
Una altra de les novetats que implica la situació de pandèmia és el
reforç de la neteja de les instal·lacions, un servei que realitzen els
ajuntaments. En aquest sentit, consistoris com el de Mollet havien
demanat al Departament instruccions clares pel que fa a aquestes neteges i desinfeccions. Masó apunta
que "en línies generals el que es
proposa és poder fer una neteja
d’espais comuns, especialment
dels lavabos), cap al migdia, a
més de fer neteja i desinfecció
al final de la jornada", assegura.
Des de l’Ajuntament de Mollet indiquen que ja han iniciat els mecanismes per tal de poder complir
amb el requeriment. l.ortiz

TALLS DE CIRCULACIÓ A
L'ENTORN DE CENTRES
L'Ajuntament de Mollet ha acordat amb
les escoles un seguit de talls de circulació puntuals per garantir la seguretat a
l'entorn dels centres i un reforç policial
durant les primeres setmanes. Seran
únicament en horaris d’entrada i sortida i estaran senyalitzats amb una tanca
provisional. Es faran a quatre punts:
· Carrer Sabadell entre Álvarez de Castro
i avinguda de Rívoli (3 centres educatius:
Escola Can Besora, Escola Bressol Municipal Els Pinetons i l’Escola Sant Gervasi)
· Av. Calderó a l’altura del carrer de Pau
Claris i fins al carrer d’Alexander Fleming (Centre d’Estudi Mollet)
· Lateral de l’avinguda de Burgos des
de cruïlla amb carrer de Joan Maragall
(IES Mollet)
· Carrer Joan Maragall des de la cruïlla
amb avinguda de Burgos i fins al carrer
de Sant Isidre (Escola Sant Jordi).

AL JARDINET Membres de la plataforma durant la seva presentació pública
MOLLET. La plataforma Mollet per
l'educació pública (la Pública) reclama recursos per una tornada
segura a l'escola. El col·lectiu considera que "estem davant d'una
emergència educativa", provocada no només per la Covid, sinó
també per les retallades i la manca
d'inversió que ha patit l'educació
pública en els darrers anys.
Des de la plataforma consideren
que "no s'està tractant l'educació com una prioritat", des de fa
massa anys i que amb la crisi de
la Covid s'hi suma un "repte afegit": que l'escola no només sigui de
qualitat, sinó també segura. Segons
l'Anna Jiménez, mestra de l'escola
Can Besora de Mollet i una de les
promotores de la plataforma, "des
del Departament les directrius
han estat nul·les, ens han llançat
la pilota als equips directius i docents de les escoles".
En aquest sentit, segons Jiménez,
no només la Generalitat ha de posar
mitjans: "El nostre ajuntament
també podria posar més mitjans
dels que està posant, perquè per
exemple, els serveis de neteja de
l'escola no augmentaran en cap
moment", lamentava Jiménez. En
aquest sentit, però, des del Consistori afirmen que s'està treballant
un pla d'increment de neteges.

Reivindicacions immediates
Entre les reclamacions més immediates per començar el curs de
forma segura, des de la plataforma

reclamen la baixada de ràtios a les
aules i l'augment de les plantilles
de docents, ja que segons Jiménez:
"en una escola tipus de dues línies de P3 fins a 6è ens han enviat un mestre extra que encara no
ha arribat a l'escola".
Una preocupació que comparteix
també la Virgínia Feria, mare de
l'AMPA de l'Escola Montseny i integrant de la Pública: "Ara com ara
no tenim res segur i ni ens han
pogut dir en quines condicions
aniran els nens i les nenes a l'escola. Com a família vull que els
infants vagin a l'escola amb una
tornada segura i continuada".
Tot i que des d'Educació asseguren que els centres escolars del
Baix Vallès no necessitaran espais
més enllà de les instal·lacions escolars per poder iniciar el curs, la
Pública també reivindica l'adaptació d'espais a les escoles, instituts i
altres equipaments municipals, així
com mesures de seguretat i higiene
i disposar d'un equip sanitari a cada
centre: "Amb un professional a
l'escola es pot fer un diagnòstic
ràpid i pots derivar millor a l'infant", explica l'Esther López, infermera de l'Hospital Vall d'Hebron i
membre de la plataforma.
A banda, la plataforma també
reclama l'aprofitament i condicionament de les zones a l'aire lliure
de la ciutat i la natura més propera,
per fer-los també espais educatius i
disposar d'un pla B davant dels rebrots. a.mir
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Programació

OCTUBRE 2020

Teatre Municipal
de Montcada i Reixac

Divendres
2 d’octubre
21h
Estrena exclusiva
Teatre Municipal
“Alguns dies
d’ahir”
Cia. Velvet
& Hause
& Richman.

Diumenge · 4 d’octubre · 12h
Hamelí (Programació familiar).
Cia. Xip Xap Teatre.

Divendres · 16 d’octubre · 21h

Diumenge · 18 d’octubre · 12h / 17h

“Les coses excepcionals”.
Cia. Sixto Paz Produccions.

“El Pot Petit al teatre” (Programació familiar).
Cia. El Pot Petit.

Dissabte
24 d’octubre
19h
1a Simfonia Beethoven.
Cia. Simfònica
de Sant Cugat.

Divendres · 23 d’octubre · 21h
“Lo nuestro”. Una comèdia social i èxit revelació
sobre les relacions familiars. Cia. Sala Flyhard.

Més informació dels espectacles i venda d’entrades: www.teatremontcada.cat
@teatremontcada

@TeatreMontcada

@TeatreMunicipaldeMontcadaiReixac
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EDUCACIÓ EL CENTRE ENGEGAVA DILLUNS AMB 56 ALUMNES I PROTOCOLS D'HIGIENE I SEGURETAT

EL CENTRE PREVEU TORNAR A OBRIR PORTES EL 21 DE SETEMBRE
arxiu

L'escola bressol Cucutras
comença el curs amb la meitat
d'alumnes que fa un any
aj. la llagosta

pati, el qual ha dividit en tres espais; els docents i les famílies han
de dur mascareta a l'interior del
centre; hi ha dispensadors de gel
hidrològic pels adults i s'intensificarà la rentada de mans amb aigua
i sabó entre els infants. A banda de
desinfectar les joguines i el material que s'utilitzi.

LA TORNADA Els alumnes entren al centre de forma esglanonada
LA LLAGOSTA. Després del confinament per la Covid, i un breu període de vacances, l'escola bressol
municipal Cucutras va començar
aquest dilluns el nou curs escolar.
El centre va obrir les aules amb 56
alumnes, la meitat que els matriculats l'any passat.
Tot i el descens de gairebé el
50%, des de l'escola es mostren esperançats: "Esperem que al llarg
del curs s'incrementi el nombre
de matrícules", afirmava la directora del Cucutras, Mónica de Dios.
En aquest sentit, de Dios va animar
a les famílies que es matriculin i
"vinguin a conèixer com hem
aplicat les mesures d'higiene i
seguretat". La directora del centre va explicar que les entrades a
les aules s'han fet i es faran de forma esglaonada: "Les de P3 i P1 les
hem fet per la porta principal i
les de P2 per la porta del pati.

Cada família tenia un horari diferent i la veritat és que ha funcionat molt bé", deia de Dios.
A banda d'aquesta mesura per
evitar aglomeracions, l'escola
també fa torns per la sortida al

Marxa enrere per les retallades
Per altra banda, durant el ple celebrat el passat dijous, l'Ajuntament
va retirar el punt 2 de l'ordre del
dia, amb el qual es volia aprovar
la modificació del contracte per
la prestació del servei de l'escola
bressol municipal i reduir una línia de les tres existents a P1. "No
farem reducció de cap línia, perquè volem les ràtios més baixes
possibles dins el panorama que
ens estem trobant", anunciava
l'alcalde, Óscar Sierra.

L'AJUNTAMENT AMPLIARÀ LA NETEJA I
CONTROLARÀ ELS ACCESSOS ESCOLARS
n Amb l'objectiu de prevenir el risc de contagi als centres escolars, l'Ajunta-

ment s'ha compromès a ampliar l'horari de neteja i desinfectar també durant
els matins les escoles on el consistori s'encarrega d'aquest servei. A banda, de
proporcionar aquells materials que puguin mancar als centres, com hidrogel, per
tal que la tornada dels alumnes sigui segura. Des del consistori llagostenc també
s'encarregaran de controlar els accessos, durant les entrades i sortides dels
estudiants, per prevenir aglomeracions i possibles infraccions. Les propostes
surten d'una reunió celebrada aquest dimarts al vespre entre les AMPA de la
Llagosta i l'Ajuntament després de la preocupació de les famílies per l'endarreriment de les mesures a pocs dies de l'inici de curs. A la trobada va assistir-hi ,
l'alcalde, Óscar Sierra, i els regidors d'educació, Melania Beltrán i Francisco Ruíz.

EN QUARANTENA El positiu s'ha detectat entre el personal

El CFA tanca per
un cas positiu de Covid
LA LLAGOSTA. El Centre de Formació d'Adults (CFA) de la Llagosta
va tancar aquest dilluns les portes
després d'haver-se detectat un positiu entre el personal. El CFA va
donar a conèixer la situació a través d'un comunicat on va anunciar que "el professorat guardarà
quarantena preventiva fins al
dia 18 de setembre" i que no serà
fins al dia 21 que el centre torni a
obrir.

Amb tot, des del CFA van anunciar que seguiran teletreballant
"per a atendre qualsevol dubte
que els alumnes tinguin sobre
els cursos i el procediment de
matrícula", la qual havia començat la setmana passada. Així mateix, l'atenció es farà a través del
web http://cfalallagosta.cat; del
correu electrònic a8059044@
gmail.com o bé trucant al mòbil
634 543 693.

CONVIVÈNCIA L'ENTIAT HA CREAT UN COMPTE A WALLAPOP

Animalets estrena web per
impulsar les adopcions
LA LLAGOSTA. L'Associació d'Animals i Plantes, Animalets, estrena aquesta setmana pàgina web.
L'entitat animalista, que gestiona
el refugi de gats que hi ha a la Llagosta ha creat animaletslallagosta.
org amb la finalitat de poder donar
un impuls a les adopcions i a l'apa-

drinament dels felins que recullen
del carrer. Al mateix temps, l'entitat també ha creat un compte de
Wallapop on venen treballs manuals i altres objectes per tal d'aconseguir recursos i poder recuperar-se, després de l'increment de
felins que han tingut a l'estiu .
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Defuncions

ARQUES MUNICIPALS EL PRESSUPOST ES VA APROVAR DEFINITIVAMENT EN UN PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL PASSAT DIJOUS

MOLLET DEL VALLÈS
02/09 Antonio Matos Garrido
87 anys
04/09 Carmen Oliva Leal Vázquez 91 anys
05/09 José Madero González
67 anys
MARTORELLES
05/09 Dolores Martínez Roca
100 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
07/09 Antoni Almagro Erena
70 anys
LA LLAGOSTA
01/09 Ángel Pereira Carceller
74 anys
Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

El govern de la Llagosta
aprova els comptes del 2020

Divendres, 11 de setembre de 2020
A les 20h: Vallès Visió Notícies. Especial
Onze de Setembre
Dissabte, 12 de setembre de 2020
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
A les 22h: Especial FM Martorelles Concert Els Pets
Diumenge, 13 de setembre de 2020
A les 12h: Especial FM Martorelles. Concert
“Un vermut de cine”, amb Raquel Castro i
Yuval Gotlibovich
Dilluns, 14 de setembre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 18h: Casal d’Estiu (r)
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla
Dimarts, 15 de setembre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 18h: Casal d’Estiu (r)
A les 19h: Connecti.cat
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 16 de setembre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 18h: Casal d’Estiu (r)
A les 19h: Connecti.cat
Dijous, 17 de setembre de 2020
A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats
A les 14h: Al Dia Vallès Oriental
A les 14.30h: La Porteria
A les 18h: Casal d’Estiu (r)
A les 19h: Connecti.cat
I tota la informació al VV Notícies, amb Cristian
Roldán i Albert Maspons, cada dia a les 20h, 22h,
0h, 2h, 4h, 6h, 9h, i 13h i a www.vallesvisio.cat

aj. la llagosta

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha donat
llum verda al pressupost d'aquest
2020. L'aprovació de�initiva va tenir lloc el passat dijous al vespre,
durant la celebració d'un ple extraordinari, després que quedessin
desestimades les al·legacions presentades per la Llagosta En Comú
- Més Llagosta (LLEC).
Els pressupostos van quedar
aprovats amb els vots a favor de
tots els partits polítics amb representació al consistori, menys la
LLEC que va votar-hi en contra.
L'alcalde, Óscar Sierra lamentava
el retard en acordar el pressupost:
"Cada una de les al·legacions que
s'han fet podrien haver-se resolt
en un email, perquè cap d'elles
transforma en la seva consistència el pressupost". Sierra també

TELEMÀTIC El ple extraordinari celebrat dijous passat
assenyalava les conseqüències de
tot plegat: "Podríem haver tingut
aprovats els comptes abans per
poder tirar endavant les ajudes
dels comerciants un mes abans",
apuntava.
Entre les al·legacions presentades per la LLEC, el partit demanava
més concreció sobre les partides

del capítol 2 i el capítol 4 dels pressupostos, destinades a ajuts a famílies i comerços afectats per la Covid
i que s'establissin les bases reguladores per tal de poder informar a la
ciutadania per poder optar a aquestes ajudes. Una proposta que la regidora d'Economia i Hisenda, Conchi
Jiménez responia així: "quan vam

L'AJUNTAMENT S'HA COMPROMÈS A TENIR ELS PROJECTES ABANS DE TANCAR L'ANY

Els pressupostos
participatius, amb
retard per la Covid
LA LLAGOSTA. Sis mesos després
que es donessin a conèixer els
guanyadors dels primers pressupostos participatius de la Llagosta, els projectes no han avançat
gaire. Segons l'entitat Animalets,
qui va quedar en primera posició
a les votacions, a finals de juliol
van mantenir una reunió amb el
consistori i es preveu que aquest
setembre en tinguin una altra per

poder avançar. Tot i que la previsió era poder comptar amb els
projectes acabats abans del 31 de
desembre, la presidenta de l'entitat animalista, Montse Segura, ho
veu complicat: "Anem una mica
tard a causa del confinament.
Espero que poguem arribar,
però s'ha de ser realista i entendre el moment que vivim".
Mentre que des de l'Ajuntament,

la regidora d'Economia i Hisenda,
Conchi Jiménez apuntava durant
l'últim ple celebrat dijous, que
"hi ha un compromís d'aplicar
els resultats del 2019 durant
aquests mesos que queden
abans de tancar l'any".
Jiménez va informar de la situació, en resposta a les al·legacions
al pressupost del 2020, presentades per la LLagosta En Comú - Més
la Llagosta, en les quals es demanava incorporar la partida dels pressupostos participatius als comptes
d'enguany. "Com vam explicar el
dia de la presentació del pressupost, enguany per aquets mesos
de retard, no s'inclou cap partida", deia Jiménez, però assegurava:
"hi ha un compromís de començar a treballar l'1 de gener".

signar el pacte de reconstrucció
social de la Llagosta va quedar
recollit que establiríem unes bases i que les traslladaríem a la
població".
La LLEC també va sol·licitar que
s'eliminessin càrregues d'assessorament extern que no fossin estrictament necessàries i que aquests
treballs els pogués incorporar el
personal del consistori. Des de
l'equip de govern, la regidora d'Hisenda a�irmava que "a vegades es
necessita reforç extern, sobretot
en temes més especí�ics" i subratllava: "El pressupost està ajustat
al límit. Les partides que hi ha
són les que considerem que hi
han de ser".
Per la seva banda, des de la LLEC,
Eva Miguel, lamentava la desestimació de les al·legacions: "Em sorprèn que no s'aprovin, perquè
són coses que poden tenir-se en
consideració".
Finalment, el pressupost d'enguany va quedar aprovat amb la
quantitat d’11.303.913 euros.

SOLIDARITAT

Èxit en les reserves
per donar sang
LA LLAGOSTA. Dimarts va tenir lloc
al municipi una nova captació de
sang. La unitat mòbil del Banc de
Sang que es va instal·lar al Centre
Cultural en horari de matí, de 10
a 14 h, i de tarda, de 17 a 21 h, va
començar amb totes les hores ja
reservades, una vuitantena.

Onze de Setembre del 2020.
306 anys de lluites
pels drets i les llibertats.

Bona Diada!
Vallès Oriental

Tornarem a vèncer
esquerra.cat
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TRIBUNALS EL PORTAVEU DEL PARTIT, ORIOL LÓPEZ, I L'EXPRESSIDENT, ALBERT BIESCAS, ACUSATS PER DECLARACIONS SOBRE EL CAS DECATHLON

Arriba el judici contra els líders d'ERC
per calúmnies i injúries a Monràs

perquè en aquest cas som nosaltres per més endavant poden
ser ells", diu Humbert.

Resposta dels partits

j.a.

MOLLET DEL VALLÈS. El pròxim 18 de
setembre començarà el judici pel
cas de presumptes injúries i calúmnies a l'alcalde, Josep Monràs, per
part del portaveu d'Ara Mollet ERC
MES, Oriol López, i l'expresident
d'ERC a Mollet, Albert Biescas per
l'afer Decathlon. López i Biescas estan acusats per unes declaracions
fetes durant una roda de premsa
el juliol de 2017, per valorar la sentència que anul·lava l'adjudicació
que havia fet l'Ajuntament a Decathlon el 2010 del solar on ara es
troba la botiga d'esports. Una roda
de premsa en què també van participar els aleshores regidors de Canviem Mollet. "López està acusat
per unes opinions polítiques que
qüestionaven la tasca del govern
i Biescas està acusat només pel
fet de ser l'aleshores president
d'ERC", denunciava Marta Vilaret dilluns en una roda de premsa
d'Ara Mollet ERC per denunciar el
que el partit considera un "judici
polític".

Periple judicial
El judici del 18 de setembre arriba
després de poc més de tres anys dels
fets. Després de la roda de premsa
sobre l'afer Decathlon, els serveis
jurídics de l’Ajuntament van posar

A JUDICI Biescas (esq.) i López (dreta) seuran a la banqueta dels acusats
aquestes declaracions en coneixement de la Fiscalia de Granollers,
que, mesos més tard, es querellava
contra els dos republicans en interpretar que s’hauria pogut cometre
un delicte de calúmnies pel qual demana una multa d'uns 5.400 euros
(una multa de 10 euros durant 18
mesos). També es querellava contra
Marta Vilaret i Manel Sostres, també
presents a la roda de premsa. Amb
tot, durant la instrucció del cas es
desestimaven les acusacions contra
Vilaret i Sostres.
Paral·lelament, però, la tardor
del 2017, l'empresa pública propietat de l'Ajuntament Mollet Im-

pulsa contractava el bufet Martell
Abogados, que portava la qüestió
també als jutjats. "L'Ajuntament
es volia assegurar que si la Fiscalia desestimava el cas hi hagués igualment un judici", opina
la regidora Marta Vilaret. A través
de Martell Abogados, López, Biescas i la mateixa Vilaret són citats a
una acta de conciliació, pas previ a
un judici, amb la qual no s'arriba a
cap acord.
Així doncs, un cop la denúncia a
la Fiscalia prospera, Martell Abogados, en representació de Josep
Monràs, es presenta en el cas com
a acusació particular i demana una

l.o.

Es crea una plataforma
de suport als encausats
i a la llibertat d'expressió
MOLLET. El judici per presumptes injúries i calúmnies contra el
portaveu d'Ara Mollet ERC, Oriol
López, i l'expresident de la formació, Albert Biescas, tindrà, a banda
de la judicial, una altra derivada.
El cas ha provocat la creació de la
Plataforma per la Llibertat d'Expressió de Mollet del Vallès Mollet
Parla, un col·lectiu que neix per
"defensar la llibertat d’expressió i el debat com a eina per a la
construcció col·lectiva" en resposta a la "judicialització de l'expressió d'opinions polítiques".
Segons un dels portaveus de Mollet Parla, Daniel Vilardell, encarregat de la lectura del manifest dilluns
en la presentació del col·lectiu, la
plataforma dona suport als encausats però també neix amb la volun-

tat de "defensar qualsevol cas que
atempti contra la llibertat d'expressió a la ciutat". El col·lectiu
considera que el judici als dos membres d'Ara Mollet és "la gota que ha
fet vessar el got després d’anys de
conflictes del govern local davant
de la divergència" i que és "un cas
d’ús dels tribunals com a arma
contra els adversaris polítics per
fer callar les veus dissidents”.
Mollet Parla considera que, amb
aquesta actuació judicial es pot
crear un precedent perillós per al
lliure debat sobre la ciutat, ja que
“es pretén inocular por per fer
callar les veus discrepants”.
La plataforma compta amb l'adhesió de particulars i d'una quinzena d'entitats i partits polítics, entre
els quals, un de destacat: Mollet en

multa de 10 euros al dia durant 24
mesos pel presumpte delicte de
calúmnies (7.200 euros) i s'afegeix un suposat delicte d'injúries,
alternatiu al de calúmnies, pel qual
l'acusació particular demana una
multa de 10 euros diaris durant
14 mesos. A més també demana
3.000 euros per danys morals a Josep Monràs. "L'acusació particular, que porta el despatx Martell
Abogados, està finançada per
l’empresa pública municipal
Mollet Impulsa i per tant amb
diners públics", denuncia Vilaret.
Durant tot aquest procés, Monràs
i Ara Mollet van estar a punt d'arribar a un acord en què tant López
com Biescas rectificaven públicament però les exigències que posaven sobre la taula els advocats de
l'alcalde van fer impossible l'acord.
La presidenta d'Ara Mollet,
Meritxell Humbert, denuncia que
el cas és "una persecució per
expressar unes opinions polítiques, per fer callar les veus crítiques per, i és un fet repressiu
molt greu que crea un precedent
perillós en la política molletana".
En aquest sentit, Humbert ha
apel·lat la resta de partits del consistori perquè "siguin valents i
denunciïn aquesta injustícia

Davant la petició d'Humbert, SomMollet ha consultat els seus líders
per saber-ne el posicionament,
més enllà de Mollet en Comú i CUP
Mollet, que s'han sumat a la plataforma de suport als acusats [vegeu
notícia inferior]. Xavier Buzón,
responsable de Podem Mollet i
membre de Canviem Mollet durant la roda de premsa de la discòrdia, apunta que "la judicialització de la política és un fracàs
evident, de la mateixa manera
que els representants de Podem
mai creuaran les línies vermelles del respecte i la presumpció
d'innocència emparant-se en
una llibertat d'expressió que
sempre han d'exercir d'acord a
dret i sense cap por". Iván Garrido, de Cs, creu que "la llibertat
d'expressió acaba quan comencen els drets dels altres, i si el
senyor Monràs sent que el seu
dret a l'honor ha estat vulnerat,
pot acudir als tribunals".
Per la seva part, Albert Parés,
president del Partit Demòcrata a
Mollet, creu que s'ha de defensar
el dret a l'honor però que "sempre
ha d'ahaver llibertat d'expressió per exposar uns posicionament i en aquesta situació, en
part, sembla que això es posa en
risc". l.ortiz

EL PSC ACUSA ERC DE
"PERSECUCIÓ
MALALTISSA" A MONRÀS
■ La resposta del PSC no es feia esperar.

PRESENTACIÓ Dilluns a la tarda es feia públic el col·lectiu davant l'Ajuntament
Comú, formació que, en aquells moments com a Canviem Mollet en coalició amb Podem, va coorganitzar
amb Ara Mollet la roda de premsa
on es va criticar la gestió del govern
en el cas Decathlon i on, segons Fiscalia i acusació particular, es van fer
les declaracions que han estat motiu de la querella. Assistien a l'acte
la portaveu de Mollet en Comú,
Marina Escribano, juntament amb

altres regidors de la formació.
La resta d'entitats adherides fins
ara són CUP Mollet, ERC Ara Mollet,
la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès, Joventuts
Comunistes del Vallès Oriental, El
Tabaran, la Taula de l'Aigua de Mollet, Mollet pel Futur, CDR Mollet,
Jovent Republicà, Poble Lliure, Moviment d'Esquerres, Súmate, Mollet Feminista i Mollet Acull.

En un comunicat emès el mateix dilluns,
el PSC Mollet lamentava que ERC "parli
de persecució política quan precisament van ser ells els que van acusar
greument i perseguir políticament l'alcalde i la seva gestió al capdavant de
l'Ajuntament", apuntaven. Els socialistes
acusen Ara Mollet de "voler manipular
l’opinió pública" i mantenen que "acusar falsament d’un greu delicte a una
persona no és llibertat d'expressió".
El PSC opina que existeix per part d'ERC
"una persecució política malaltissa i
personal contra el nostre alcalde Josep
Monràs i el nostre partit". En el comunicat els socialistes asseguren que creuen
que "tot es pot defensar des del diàleg
i els arguments, però que hi ha línies
vermelles que no es poden traspassar".
El PSC apunta que, ara, "serà un jutge
qui determinarà si les calúmnies fetes
són constitutives de delicte" i asseguren que els acusats "han tingut molt
temps per rectificar i retractar-se i no
ho han volgut fer".
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“Una diada amb les mateixes reivindicacions
però desde casa, la seguretat de tots
per la Covid marca les formes.”
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L’expert respon

Què passa si estant
d’ERTE he cobrat de
més? He de tornar
aquests diners?
es de l’inici de
la crisi sanitària
provocada
per
l’expansió de la
Covid-19, més de
4 milions de persones s’han vist afectades per
un ERTO, de les quals unes
800.000 a tot l’Estat encara
ho estan.

D

No cal recordar els gravíssims problemes de gestió que
aquest volum de prestacions
ha causat, provocant un gran
nombre d’incidències relacionades, principalment, amb la
demora a l’hora de cobrar-la.
El capítol d’incidències, però,
no s’esgota amb els endarreriments a l’hora de reconèixer i
abonar les prestacions. A hores d’ara, comencen a aflorar
molts casos de persones que,
malgrat haver estat desafectades d’un ERTO han continuat cobrant la prestació d’atur
mentre que, en paral·lel, el propi SEPE està reclamant a altres
afectats i afectades que retornin quantitats percebudes tot
i continuar afectades. Què podem fer si ens trobem davant
una d’aquestes situacions?
Cal recordar que, degut a la
situació excepcional viscuda arran de la incidència del
coronavirus i al contrari del
que és habitual, és obligació
de l’empresa i no pas del treballador/a comunicar al SEPE
la baixa de la prestació en cas
de, per exemple, reincorporació de la persona al seu lloc
de treball.

Si hem percebut de forma indeguda una prestació, el SEPE
ens ho comunicarà per escrit,
informant-nos de la quantitat
que hauríem de retornar. Si
no estem d’acord o creiem que
es tracta d’un error, disposem
de 10 dies per presentar al·legacions a partir de rebre la notificació. Transcorregut aquest
temps, si no hem presentat
al·legacions, el SEPE dictarà
resolució ferma i disposarem
de 30 dies per retornar la
quantitat exigida. En aquests
casos, és possible sol·licitar un
ajornament o fraccionament
del deute fins a un màxim de
60 mensualitats, tot i que se’ns
aplicaria un interès del 3,75%
sobre l’import del deute. Per
contra, si no sol·licitem aquest
ajornament o fraccionament
però tampoc retornem la
quantitat exigida en el termini
atorgat de 30 dies, el recàrrec
sobre l’import del cobrament
indegut serà del 20%.
En cas de presentar al·legacions, aportant la documentació
que justifiqui la nostra disconformitat, el SEPE disposarà de
45 dies per donar resposta.
Transcorregut aquest temps,
s’entendrà que les al·legacions
han estat desestimades per
silenci administratiu i el deute
serà exigible en els termes que
ja hem vist. Tot i així, si es manté la nostra disconformitat,
encara tindríem ocasió de presentar en el termini de 10 dies
una reclamació prèvia contra
aquesta resolució i posteriorment, si s’escau, una demanda
davant la jurisdicció social.

COVID ELS CAP DE LA LLAGOSTA, SANT FOST I PARETS, AMB MÉS POSITIUS QUE FA UNA SETMANA

El risc de rebrot continua
baixant tot i repunts localitzats
BAIX VALLÈS. El risc de rebrot segueix en descens al Baix Vallès,
malgrat els rebrots dels CAP de
Sant Fost, la Llagosta i Parets.
Segons dades de Salut, aquest dimecres, se situava en els 145,12
punts, per sota del registrat fa una
setmana (206,75 punts), aconstant-se a la franja dels 100 punts,
el punt d'inflexió per determinar
si el risc continua sent alt o comença a ser moderat.
Per altra banda, segons dades
de Salut, aquest dimecres eren
125 els positius de la malaltia a la
subcomarca, mentre que el dijous
anterior se n'havien detectat 135.

Repunt a tres municipis
L'increment més notable es registrava al CAP de Sant Fost amb 21
positius més que durant la darrera setmana. Segons l'alcalde,
Carles Miquel, l'origen d'aquest
increment es detectava el dia 1 de
setembre, quan es van produir 7
positius en un mateix recinte i al
llarg de la setmana, després de fer
les proves PCR el dijous, els positius es van enfilar a més de 20.
Amb tot, l'alcalde assegurava que
els positius estan "degudament
aïllats i sectoritzats".
Una altra de les àrees que ha registrat més increment en els darrers set dies ha estat la Llagosta
amb 31 PCR positius, 13 més que

ÀREA BÀSICA
DE SALUT
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Mollet del Vallès - Est

14

-29
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25
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Montornès-Montmeló

14

-12
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Parets del Vallès

31

+14

17

+82.4

La Llagosta

31

+13

18

+72.2
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set dies enrere. També a Parets
els casos positius arribaven a 31
aquest dimecres, 14 més que fa
una setmana. Per contra, els CAP
de Mollet i Montornès-Montmeló

SANITAT ELS CENTRES TENEN 39 CASOS DE COVID

L'Hospital de Mollet
incrementa els ingressos
i Granollers posa el fre
L'Hospital de Mollet comptava
aquest dimecres amb 13 ingressats, un lleuger repunt respecte als

ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
Y ACEITUNAS
(JAÉN)
Garrafa de aceite de oliva
virgen extra 5 l. (caja 15 l.)

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.

Aceitunas (bote 2,2 kg.)
Sabores: anchoas,
mojo picón y chupadedos.
Monodosis (tarrinas)
de aceite 18 ml.
(caja 240 unidades).

MOLLET DEL VALLÈS

Vinagre de Jerez 10 ml.
(caja 300 unidades).

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

www.cronda.coop

Calle Mogoda, 30 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)
T. 615 76 84 98 mjvariedad@gmail.com
Entrega a domicilio (gratis) en toda zona del Vallès.
Aceptamos tarjetas

registraven un descens important
amb 29 positius menys a Can Pantiquet; 17 menys al de Plana Lledó-Can Borrell i 12 menys a Montornès-Montmeló.

9 de fa una setmana. A més, s'han
hagut de lamentar dues defuncions, que situen el total de morts al
centre en els 100 des de l'inici de la
pandèmia.
Aquest dimecres es cumplia mig
any just de l’aprovació del primer
pla de contingència que dissenyava les mesures a realitzar per fer
front a la Covid19. Sis mesos després, la situació és d’estabilitat,
segons fonts del centre, tant pel
que fa al nombre d'ingressos com
a l'activitat hospitalària ordinària,
ja que s'està realitzant el 100% de
l’activitat quirúrgica i de consultes
externes.

Descens a Granollers
Mentre que l'Hospital General de
Granollers tenia aquest dimecres
26 casos de positius de Covid-19
ingressats, 3 menys que ara fa una
setmana. Malgrat que els malalts
de Covid-19 al centre s'han anat
reduint les darreres setmanes des
que a mitjans d'agost es va superar la trentena de pacients, en els
darrers 15 dies hi han mort quatre malalts de coronavirus, dos
dels quals la darrera setmana. Així
doncs, el total de defuncions acumulades a l'Hospital des de l'inici
de la pandèmia són de 111.
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Ullera infantil
amb lents
antirreflectants
des de només
€

59

Promo vàlida fins els 12 anys.
Consultar condicions.

Avinguda Jaume I, 54 · 08100 Mollet del Vallès · T. 93 593 08 34
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CONSULTORI

El TJUE sentencia
que les despeses
hipotecàries per
una clàusula
abusiva han de ser
retornades al
consumidor
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat que les
quantitats pagades en concepte de
despeses d’hipoteca per una clàusula declarada abusiva han de ser
restituïdes al consumidor.
D’aquesta manera, la banca haurà de
retornar als seus clients les despeses de constitució i de cancel·lació,
amb efectes retroactius, tret que el
dret nacional disposi una altra cosa.
Així, el TJUE recorda que la nul·litat
d’una clàusula per la seva abusivitat
ha de suposar l’anul·lació total de la
condició des del seu origen. El tribunal només accepta que la restitució
sigui parcial si la legislació nacional
marcava que determinades despeses havien de ser assumides pel
client. Aquest matís indica que els
consumidors podrien haver de continuar assumint el cost de l’impost
d’actes jurídics documentats.
En relació a la comissió d’obertura, el TJUE considera que el fet que
pugui considerar-se part del preu
no l’exclou de l’examen de ser abusiva, que ha de ser examinada des
de la vessant de la transparència i
del desequilibri. Per tant, seran els
jutges els qui hagin d’examinar si
la clàusula ha de declarar-se nul·la
amb base a aquests criteris.

Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

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

ONZE DE SETEMBRE ELS AJUNTAMENTS HAN REDUÏT ELS ACTES I RESTRINGIT L'AFORAMENT PER EVITAR LA PROPAGACIÓ DEL VIRUS

La Covid posa límits a la celebració
de la Diada al Baix Vallès
arxiu

BAIX VALLÈS. Els actes institucionals que tradicionalment celebren
els consistoris baixvallesans per
commemorar l'11 de setembre
han quedat enguany reduïts. Els
ajuntaments han aplicat mesures,
sobretot per restringir l'aforament i evitar les aglomeracions.
A Mollet, la tradicional ofrena
floral d'entitats i veïnat davant el
monument de Rafael Casanova ha
quedat anul·lada. L'Ajuntament ha
pres la decisió amb l'objectiu de
reduir les possibilitats de contagi
de la Covid. Amb aquesta finalitat, el carrer Antònia Canet des de
Francesc Cambó fins a Rafael Casanova romandrà tancat al trànsit,
divendres, de 9 a 13 h.
Així i tot, el consistori molletà
commemorarà la Diada Nacional
de Catalunya amb l’ofrena floral
institucional, per part dels portaveus municipals, excepte Ciutadans. El portaveu de Cs, Iván Garrido afirma que la seva formació

L'ANY PASSAT L'ofrena floral al monument de Rafael Casanova de Mollet
no participarà en uns actes que
“exclouen més de la meitat dels
catalans”. A banda, es recordarà
la Diada amb imatges de l’efemèride a diferents punts de la ciutat.
A Montornès, el tradicional acte
institucional s’ha adaptat a la situació sanitària i inclourà una ofrena
floral, un ball a càrrec de l’Esbart

Dansaire de Montornès i una audició de sardanes. Pel que fa a les
ofrenes, s'ha demanat la participació d’un màxim de dues persones
per entitat.
A Parets, la Diada s’iniciarà
aquest dijous a les 22 h, a la plaça de
la Vila, amb un concert a càrrec de
Miquel del Roig. L’endemà, a les 10

h, la plaça dels Països Catalans acollirà l’ofrena floral de l’Ajuntament
i de les associacions locals, amb una
representació màxima de dues persones per entitat, en el monument
de l’Onze de Setembre. Tot seguit, a
les 11 h, tindrà lloc l’audició de sardanes a càrrec de la Cobla Rosaleda
amb la col·laboració dels Amics de
la Sardana de Parets. Les activitats
es duran a terme en un perímetre
delimitat i tindran accés limitat.
A Martorelles, l'ofrena floral al
monument de Lluís Companys i els
parlaments dels grups municipals
es faran divendres a les 11 h, sense
l'assistència de públic. Mentre que
a Sant Fost la Diada començarà a
les 10 a la plaça 11 de setembre
amb la tradicional hissada de la
senyera, parlaments, ofrena floral
i clourà amb sardanes.
Pel que fa a la Llagosta, s'ha anullat l'acte que es feia tradicionalment davant l'Ajuntament i es farà
un homenatge a les xarxes.

MUNICIPAL AQUESTA ÉS UNA DE LES AL·LEGACIONS QUE EL CONSISTORI HA PRESENTAT AL PLA ESPECÍFIC DE MOBILITAT DEL VALLÈS

La Llagosta proposa una
connexió alternativa per
anul·lar el pas de l'R3
LA LLAGOSTA L'Ajuntament ha presentat diverses al·legacions al Pla
Específic de Mobilitat del Vallès
(PEMV), elaborat per la Direcció
General d’Infraestructures de la
Generalitat. Entre elles destaca,
en l'àmbit d'infraestructures fer-

roviàries, la proposta per anul·lar
el tram de l’R3 al seu pas pel terme
municipal de la Llagosta i l’execució d’una connexió alternativa de
l’R3 amb l’R8 amb desdoblament
de vies, així com el trasllat de la parada actual de l’R3 de la Florida a

la parada de l’R8, anomenada Riera de Caldes, per tornar a enllaçar
amb el traçat actual a Montcada. En
el cas que no es pogués dur a terme
l’anterior actuació, es proposa el
soterrament de l’R3 al seu pas per
la Llagosta.
Per altra banda, l'Ajuntament
creu que l’aposta pel transport de
mercaderies per ferrocarril ha de
ser primordial. En aquest sentit
aposten pel desenvolupament a
curt termini de l’Estació intermodal ferroviària de la Llagosta, així
com dels terrenys adjacents a la fu-

tura estació de mercaderies, afectats per una reserva ferroviària de
vies de tren d’alta velocitat.
Finalment, pel que fa a les infraestructures viàries, l’Ajuntament
considera necessària la millora
dels enllaços de la C33 amb la C-17
al seu pas per Mollet i la Llagosta,
com l’enllaç de la C-33 amb la C-17
direcció Barcelona, sortides Parets
i Mollet. Segons el consistori, la
manca d’enllaços es tradueix en un
increment de desplaçaments innecessaris que afecten negativament
la qualitat de l’aire de la zona.
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LABORAL INSPECCIÓ DE TREBALL HO ESTÀ FENT D'OFICI

OCUPACIÓ MONTMELÓ I MONTORNÈS, ELS MÉS AFECTATS

Regularitzen els falsos Descens de les
contractacions al Baix
autònoms d'Amazon
arxiu

MARTORELLES El centre fa 3 anys que opera a la localitat del Baix Vallès
MARTORELLES. Inspecció de Treball considera que els repartidors
d'Amazon Flex, la divisió amb què
el gegant nord-americà utilitza autònoms com a repartidors amb els
seus cotxes particulars, en realitat
són falsos autònoms, tal com ja va
fer amb altres companyies, com
Glovo o Deliveroo. Inspecció està
actuant d'ofici donant d'alta tots
els repartidors autònoms. Una situació que afectaria milers de repar-

tidors, entre ells els del centre que
la multinacional té a Martorelles,
una de les seus de l’empresa a l'Estat on més treballadors autònoms
estarien utilitzant aquest sistema
d’Amazon Flex. Sobretot, durant
els mesos de confinament, quan
les vendes per internet van augmentar. En un comunicat, el gegant
nord-americà va avançar que està
"en desacord amb la resolució, i
que apel·laran".

Vallès durant l'agost

BAIX VALLÈS. La contractació al
mes d’agost va caure un 16% en els
municipis baixvallesans, al contrari del que va passar el mes passat,
dada que reflecteix la pèrdua d’activitat i ocupació respecte al 2020.
Segons dades de l'Observatori-Centre d'Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, durant
l’agost es va registrar un total de
2.727 contractes al Baix Vallès, una
xifra inferior als 3.165 registrats el
mateix mes del 2019.
Aquesta caiguda del 16% es va
concentrar en quatre municipis,
amb Montmeló i Montornès com
els més afectats, amb una reducció
de les contractacions del 59,5% i el
51,9%, respectivament. Els va seguir d'aprop Sant Fost amb 84 contractes, un 43,6% menys que durant l'agost de l'any passat i també
Mollet, amb una caiguada del 15%
respecte a l'agost del 2019.
Per contra, Martorelles va ser un
dels municipis que va registrar un
major increment respecte al mateix

període de l'any passat, amb 410
contractacions, un 62,7% més que
el 2019. La xifra de nous contractes
també va incrementar un 13,4% a
Parets, amb 575 contractes i a la
Llagosta, amb 131 contractes, un
6,5% més que a l'agost del 2019.
Pel que fa a les dades en l'àmbit
comarcal, són força els municipis
on la contractació ha augmentat
molt lleugerament respecte a l’any
anterior, tot i que la variació positiva respecte a fa un any es concentra
a les localitats més petites. Ara bé,
la variació interanual en termes
comarcals segueix sent negativa i
la caiguda en la contractació es va
situar per damunt del 23%.
Aquest agost, al Vallès Oriental
es van fer 7.775 contractes, una
xifra inferior als 11.523 registrats
el mes passat i també inferior als
10.200 contractes registrats l’agost
del 2019. Mentre que a Catalunya,
aquest mes d’agost s’han signat
un total de 149.270 contractes, un
37% menys que al juliol.

SERVEIS

El BBVA trasllada
a Balmes l'oficina
de l'avinguda
Llibertat de Mollet
MOLLET. A partir del pròxim dia 20
de setembre, el BBVA traslladarà
l'activitat de l'oficina situada al
número 18 de l'avinguda de la Llibertat de Mollet, a tocar del Mercat Municipal, a una altra de les
sucursals que el banc té a la ciutat.
Segons ha comunicat l'entitat als
seus clients, l’atenció es farà a la
sucursal del carrer Balmes.

COMERÇ

La botiga en xarxa
de Consum aterra
a la comarca
La botiga online de Consum segueix la seva expansió i desembarca al Vallès Oriental. Concretament,
a 15 poblacions, entre elles Mollet,
Martorelles, Montornès, Montmeló
i Parets. Amb aquesta ampliació,
la Cooperativa arribarà a més de
275.000 clients potencials.
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Resoldre la regió de Barcelona

Editorial

ATAC ALS ESTALVIS MUNICIPALS

MANEL

El govern espanyol vol disposar del romanent dels ajuntaments, una proposta
que no compta amb el consens del món municipal que ho veu com un nou
atac a l'autonomia local. Els estalvis dels ajuntaments no haurien de servir
per cobrir la manca de liquiditat de l'Estat, que hauria de flexibilitzar la regla de
despesa i modificar la llei d'estabilitat pressupostària, per així donar més marge a
les administracions locals en la resposta a la crisi de la Covid. Madrid ha de trobar
els mecanismes que permetin que les administracions locals puguin disposar del
superàvit i dels romanents acumulats, gràcies a la bona gestió econòmica als seus
municipis. Cas a part són aquells ajuntaments que no disposen d'estalvis, com
Mollet, que arrossega un romanent negatiu de 3,6 milions d'euros. En aquest cas, la
mala gestió econòmica d'un govern local no ha de condemnar els seus veïns a no
rebre el suport econòmic necessari, per això, cal que Madrid creï un fons estatal no
subjecte als estalvis locals per no deixar cap municipi enrere.

Subvencionem el treball
ROSA

MARTÍ
Regidora de Sumem
Esquerres a Parets

V

ivim moments difícils per a tothom,
la pandèmia de la Covid ens ha trastocat la vida familiar i la vida laboral a tots i totes, però no defallirem
perquè, en part, la justificació de tota societat
és lluitar per sobreviure amb les millors condicions possibles. Ho han fet sempre els nostres
avantpassats i nosaltres ho farem també ara.
Sempre he pensat que en els moments difícils és quan cal més racionalisme i més acció i
crec sempre que la ignorància és una mala cosa
i no excusa a ningú. Hi han alguns polítics, sempre de poca volada, que s’escandalitzen perquè
els pressupostos municipals es doten de partides per fer inversions en moments de crisis
com l’actual. Per què s’escandalitzen?, per jugar a la demagògia a veure si treuen algun vot
d’algú poc informat com ells mateixos i jugar la
carta de la por i la solidaritat mal entesa.
Hauríem d’estar tots i totes, totalment, a favor de què l’administració inverteixi, perquè
si inverteix, la roda es mou, es millora quelcom que és de tots i a més es genera feina, no
subvencionem l’atur, subvencionem el treball.
Aquesta ha de ser la filosofia de les inversions
amb diners públics.Hi han d’haver ajudes per
combatre l’atur i ajudes a drets socials per no
deixar ningú enrere, totalment a favor, com no
pot ser d'altra manera, però també totalment
a favor de generar feina per combatre la situació actual, necessitem treballar en les dues
vessants sinó no ens en sortirem.Per posar un

cas visible i entenedor, el que demanen avui
els empresaris del sector turístic, per exemple, són ajudes però sobretot feina i ocupació, aquest és el camí. Quan algú s’esquinça
les vestidures perquè des de l’Ajuntament
estem fent obra pública i volem arranjar, per
exemple, la plaça Espanya, i la coberta de Can
Cot perquè no caigui, no sabem a què juguen,
com tampoc sabem a què jugaven quan van
arranjar la plaça de la Salut que no calia o van
llençar amb un mal projecte més d’un milió
d’euros a l’Av. Espanya o van regalar el Cirerer
petit a un particular per un preu molt per sota
del valor cadastral, o bé varen fer un mal favor a l’economia local quan no feren ni un pas
per millorar l’estació del tren ni la via i es van
deixar col·locar una estació transformadora
que podia haver estat, per exemple, en l’àmbit
del Circuit, i que ja no ens podrem treure més
de sobra, estar inactiu és perjudicar l’economia i perjudicar el benestar dels ciutadans.
Sort que segons quines paraules no cal ni replicar-les perquè per si soles en desmunten
davant els veïns informats.
Dir que no arrangem la coberta de Can Cot
seria el mateix que dir que no es faci el gran premi de Formula 1 al Circuit de Catalunya i que tot
el que ens estalviem vagi per combatre la Covid. Quins polítics i quins economistes poden
dir això? Gent sense capacitat per governar,
perquè cal arranjar Can Cot, fer el gran premi
de Formula 1 i moltes coses més per generar
riquesa, combatre l’atur i combatre la Covid.
Les eines són moltes i variades no només
amb ajudes directes combatrem els nostres
problemes ho hem de fer també amb armes
vinculades a la inversió pública i a l’economia
productiva, si de veritat volem el millor per a
tothom.
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Editora fundada l’any 2001
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LARROSA
Arquitecte i membre de FEMVallès

a regió que es posa a debat per
part del Pla Estratègic de Barcelona i amb el posicionament de l’alcaldessa de la capital, acompanyada d’alguns alcaldes de capitals o
grans municipis, compta amb uns antecedents que caldria saber i entendre, simplement per a no creure’ns que ara inventarem
el món de nou. Els antecedents són la llei de
creació de vegueries (o regions) del 2010 i la
seva esmena el 2017, la qual va reconèixer la
vegueria del Penedès i va corregir les del seu
perímetre, Barcelona, Tarragona i Central.
La bondat de l’opció de govern regional es
posa sobre la taula perquè el fet metropolità
la faria imprescindible.
La llei del 2010 preveia la dissolució dels
quatre governs regionals que avui comptem,
això vol dir que les diputacions provincials
se substituirien per les noves regions o vegueries (amb la forma més arcaica d’anomenar-ho).
Tot això va quedar aturat pel Tribunal
Constitucional amb la sentència de l’Estatut
que en reafirmava d’anteriors i que elimina
la possibilitat de l’ordenació del règim local
de Catalunya per part de la Generalitat. Diu el
TC que ens hem d’empassar les diputacions,
com arreu.
El tema és bèstia, perquè les set comunitats autònomes uniprovincials han convertit
allò local (diputació) en estat, ja que les comunitats autònomes ho són, i no ha passat
res, simplement han simplificat radicalment
la seva administració local. Però ells poden i
nosaltres no. I és bèstia perquè les províncies són assumides a Castella, Andalusia... i
a les comunitats forals on, recordem-ho, el
País Basc són tres províncies forals, amb la
meitat de la població de la de Barcelona i
menys de la seva superfície.
Des de la Nova Planta (1716) Catalunya ha
perdut una competència que caldria ser retornada amb plenitud, cosa que, segurament
només es podrà fer pel camí de província
única, perquè fer 8 o 9 províncies de cada
una les vegueries representaria un remei
pitjor que la malaltia.
La referència de la llei del 2010 permetria uns governs regionals elegits amb una
segona urna a les eleccions municipals (fita
2023). La regionalització del país seria molt
útil a cada un dels territoris, amb economia
i un paisatge diferents. I n’ha de tenir dret
tothom, no solament la “metròpoli” de Bar-

L

sommontornes.cat

celona, perquè resulta que ella és superior,
perquè és “La Metròpoli”...
Aquest fet regional involucra bona part de
la cambra catalana, perquè la llei del 2010 va
ser votada pels vots a favor del tripartit i els
vots en contra de CiU, PP i grup mixt, mentre
que la del 2017, la del Penedès, ho va ser per
JuntsxSí, PSC, CSQP i la CUP amb 94 vots a
favor i 34 en contra de PP i C's.
La idea de govern regional electe posaria
cadascú en la seva dimensió, permetria estalviar el paternalisme dels grans alcaldes i
instituir un govern representatiu. I si Barcelona pesa 1,6 milions d’habitants, el Vallès en
pesa 1,3. O podem veure com el Barcelonès
pesa lleugerament menys que tota la seva perifèria de 4 comarques.
El joc de contrapesos seria correcte i permetria substituir aparells com la Diputació
de Barcelona que són plenament inútils, amb
càrrecs que no són directament responsables, a més de fer polítiques metropolitanes

La regionalització del país seria
molt útil a cada territori, amb
economia i paisatge diferents. I
no només n'ha de tenir dret BCN
La capital ha de dialogar
directament amb tothom, no
només refugiar-se al centre de
successives corones de perifèria
serioses, tot partint de mitjans des del primer dia.
Aquesta regió de Barcelona podria tenir
identitat, en canvi el que no la pot tenir és
seguir afirmant una àrea metropolitana de
Barcelona que arriba a un carrer de Granollers i que no resol ni la projecció regional de
Barcelona ciutat. Aquesta regió de Barcelona
seria tan poblada i diversa que exigiria, com
París, una descentralització en termes de
subsidiarietat: al Maresme, al Vallès, al Pla
de Barcelona, al Delta, etc. I obligaria, lògicament, a refer l’AMB. Sobretot perquè la capital ha de dialogar directament amb tothom,
no solament refugiar-se al centre de successives corones de perifèria. La democràcia ho
obliga.
Hauria de ser una exigència de la ciutadania que no ens inventin una Regió de Barcelona, sense esmenar el problema real, sinó
complicant-lo encara més. I la taula entre
els governs de la Generalitat i Central hauria d’assumir aquest problema. Si no de què
parlaran?

sommartorelles.cat
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Bústia
Una casa d'apostes a Parets
De casinos i de jocs d’atzar n’hem vist a
les pel·lícules. A la gran pantalla, habitualment, se'ns presenten com una manera
fàcil de guanyar diners i de passar-s’ho bé.
També ens els presenten així en els anuncis de la televisió on, a més, els protagonistes són esportistes de renom, ídols per a
molts infants i joves.
La realitat és ben diferent. Ni guanyar
diners, ni passar-s’ho bé; ludopatia i gent
arruïnada. I a qui més afecta és a la classe
treballadora i, últimament, als més joves.
Fa dos mesos que va obrir una casa d’apostes d’Sportium a Parets del Vallès, el primer
establiment d’aquest tipus al Baix Vallès. El
local es troba a la zona comercial Iveco. Des
de Comunistes de Mollet-Vallès Oriental ho
vam denunciar a les xarxes fa unes setmanes.
D’aquesta denúncia n’ha sorgit una polèmica sobre la casa d’apostes i que el
govern municipal es posicionés en contra
públicament. El govern paretà no va donar
explicacions fins que es va denunciar. Dit
això, l’anterior consistori dels socialistes i
la Generalitat van ser els que van acordar
la instal·lació de la casa d’apostes. A més,
segons s’ha explicat, el govern va portar
tot plegat amb molt de secretisme amb fins
electorals.
La regidora d’Urbanisme Rosa Martí,
que va aclarir que l’actual govern està en
contra, explicà que s’ho van trobar per

A peu pla

sorpresa. Un punt que no em va agradar
és que la regidora valorava positivament
que ‘’no està [la casa d’apostes] en mig del
poble’’. És cert que la casa d’apostes no és
al centre de la vila, però es troba en una
zona molt concorreguda. Al sector comercial Iveco hi ha supermercats, grans superfícies i restaurants molt populars entre la
ciutadania. A més, la nova comissaria de la
Policia Local estarà aquí mateix.
Qualsevol dia de la setmana la zona està
plena de famílies i amics anant a comprar
o als restaurants de fast food. La ubicació
només és positiva per a Sportium i la Generalitat (la que s’encarrega d’atorgar les
llicències), ja que obtindran molts beneficis amb el patrimoni i la salut de la gent
corrent del nostre poble.
Cal dir ben clar que aquest tipus de negoci és perjudicial per a la salut i també és la
ruïna de molta gent. Reclamem que des de
l’ajuntament es faci tot el possible perquè
la casa d’apostes marxi de Parets i que des
de la Generalitat es facin lleis que aturin
aquests negocis.
albert blasco / Estudiant d'Història
i militant de la JCC
parets del vallès
Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies.
En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

JAUME NORÓ
Mestre

OBRIM LES ESCOLES

S

is mesos després de tancar-se,
les escoles i instituts tornen a
obrir les portes. Fa setmanes
que sentim als mitjans de comunicació les opinions, sovint contraposades,
de polítics, famílies, mestres i sindicalistes
de com han o haurien de ser les coses. Es
parla molt de ràtios, espais, mascaretes,
rentat de mans, ventilació i distància de
seguretat i molt poc de pedagogia.
Escric aquestes línies després d’escoltar la conferència que el pedagog italià
Francesco Tonucci ha fet per inaugurar el
curs, convidat pel Departament d’Educació.
Sempre és un plaer escoltar-lo, encara que
sigui per recordar-nos, mil cops, que el sistema escolar ha d’estar al servei de cada un
dels infants i joves, per ajudar a desenvolupar la personalitat de cadascú i potenciar al
màxim les seves aptituds i capacitats. Massa vegades famílies i escola volen decidir
què i com s’ha d’aprendre, prescindint dels
interessos i desitjos dels fills i alumnes.
En els dies que vindran, un cop establertes les condicions de seguretat sanitària,
les escoles i els instituts haurien d’encetar
o continuar el camí per esdevenir centres
plenament oberts, que facilitin la relació

amb l’entorn, la comprensió del que passa al món i fomentin una veritable igualtat
d’oportunitats per tots els seus alumnes.
Per això cal que els poders públics hi aboquin més recursos, alhora que s’estableixi
un diàleg sincer entre tots els estaments
implicats en l’educació: famílies, escoles,
mestres, polítics locals i nacionals, amb
la veu i els interessos d’infants i joves al
centre de tot. Estem molt lluny d’un plan-

Cal que els poders públics
aboquin més recursos en
educació, alhora que s'estableixi
un diàleg sincer entre tots els
estaments implicats
tejament d’aquest tipus, però és imprescindible si no volem que l’escola continuï
tancada sobre les seves rutines, aïllada
del món. No s’hi val a continuar donant la
culpa als altres. Cadascú, individualment
i col·lectivament, ha d’assumir les seves
responsabilitats.
Tonucci ens diu: els infants i els joves tenen dret a tenir bons mestres i bones escoles. Hi podríem afegir bones famílies i bons
polítics. Bon curs per a tothom.

El Vallès Oriental tanca l’agost amb un
nou augment de l’atur registrat de 731
persones (+2,83%).
L’atur registrat torna a pujar fins arribar
a 26.315 persones, 4.982 persones més
que ara fa un any, amb un increment interanual del 23,12%.
El mes d’agost ha tancat amb 480.642 persones aturades registrades a les oficines
de Treball de Catalunya. Respecte de juliol
suposa un increment del 2,4% (11.293 persones aturades més).
L’agost és un mes en què habitualment
l’atur creix; de fet, des de 1998 tots els
mesos d’agost l’atur ha crescut. Enguany
presenta un augment més moderat que els
dos anys anteriors (+3,5%, 12.588 persones
més el 2019 i +3,1%, 11.594 més el 2018) i
s’assimila més amb l’augment de l’agost de
2017 (+2,6%, 10.072 persones més).
Amb el següent gràfic es pot comprovar
quina és l’evolució de l’atur registrat al Vallès Oriental durant l’últim any, i com des de
l’evolució d’estancament l’atur es dispara
exponencialment durant els mesos de l’Estat d’Alarma. La reducció que es va viure el
mes de juliol s’ha compensat amb l’augment de l’atur d’aquest mes d’agost per tornar cap al nivell de juny 2020.
L’evolució precària del mercat laboral al
Vallès Oriental, provocada per les reformes
laborals, empitjora encara més amb l’arribada del Coronavirus. L’estacionalitat i la
temporalitat dels contractes es transforma
en atur a causa de la crisi pandèmica i tot
gràcies a la precarització del mercat laboral en forma de contractes temporals que
es finalitzen.
Per tot això, la UGT de Catalunya reclama:
Reclamem al govern de la generalitat la reorientació immediata dels pressupostos per
atendre l’emergència social.
Emplacem al Govern de la Generalitat de
Catalunya a iniciar els treballs d’elaboració
d’un Pla per a la reactivació econòmica i
la protecció social, pactat i concertat amb
les organitzacions sindicals i empresarials
més representatives de Catalunya.

Reclamem una política industrial ambiciosa. S’ha d’aprovar el Pla de suport al sector
de l’automòbil i una aposta clara i valenta
per al sector, a l’alçada del que estan fent
els altres països europeus.
Demanem de manera urgent, la tramitació
immediata de l’Ingrés Mínim Vital per donar
cobertura als centenars de milers de famílies que es troben fora de tots els circuits
de protecció econòmica i social.
Exigim a l’administració que agiliti la tramitació de les prestacions de les persones en
ERTO que encara no s’han resolt.
Reclamem que es faci efectiva la reincorporació al seu lloc de treball de les persones
en situació d’ERTOs, quan aquests finalitzin, i perllongar els expedients de regulació
temporal d’ocupació en aquells sectors en
els que sigui necessari.
Exigim que les empreses i a les administracions compleixin amb l’obligació de garantir la seguretat i la salut de tots dels treballadors i les treballadores consensuant i
establint les mesures i els protocols necessaris per desenvolupar el seu treball.
Pel que fa al Vallès Oriental continuem
reclamant:
Impuls de mesures per a reduir la contractació precària a totes les administracions.
Compromís de totes les administracions per
a no contractar empreses multiserveis en
els seus concursos públics de contractació.
Impuls d’un Pla estratègic comarcal abans
de prendre decisions que afectin el conjunt
del territori. Entenem que no s’ha de confondre la planificació estratègica amb la
suma de les actuacions estratègiques de
cadascun dels membres dels pactes cosa
que s’ha fet massa sovint.
L’impuls i la promoció de la FP d’una forma
coordinada al Vallès Oriental a curt termini que ha d’esdevenir un recurs estratègic
per sortir d’una forma segura de la crisi
econòmica.
Coordinar els diferents serveis de promoció econòmica dels ajuntaments i impulsar
un servei a nivell comarcal.
Impulsar un Pla de Xoc d’àmbit social a nivell comarcal.

Evolució atur registrat Vallès Oriental

www.ugtvallesoriental.cat
GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)
Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90
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El DM Group Mollet s'estrena contra el Ripollet

Franco Pinotti, al CB Vila

El DM Group Mollet, de la Lliga d'EBA de bàsquet, jugarà el seu primer
partit amistós de pretemporada aquest diumenge al pavelló molletà de la
Plana Lledó contra el Ripollet, a les 18 h. El conjunt de Josep Maria Marsà
s'estrenarà amb les seves tres incorporacions, el base Sergi Tell, el pivot
Óscar Amo –de 2,04 metres– i l'aler Albert Serra.

L'entrenador italià Franco Pinotti, de 71 anys,
s'ha sumat al projecte del CB Vila de Montornès.
El tècnic internacional s'ha compromès a dirigir
l'equip infantil masculí i serà el formador dels
entrenadors del club vallesà.

FUTBOL SALA EL CLUB SUMA UN INFANTIL I UN CADET MASCULÍ AQUESTA NOVA TEMPORADA

EL CLUB INICIA LA PRETEMPORADA AMB UN TOTAL DE 8 EQUIPS

La Concòrdia recupera els
equips masculins a la base

El FS Unión Llagostense
començarà el 3 d'octubre

CD LA CONCÒRDIA

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia
ha recuperat per aquesta temporada els equips de base i masculins. Concretament, des d'aquest
dilluns s'entrenen a les instal·lacions esportives del CEM El Turó
un cadet masculí i un infantil
masculí. "La temporada passada vaig entrar amb l'objectiu de
fer base, va ser massa just però
hem treballat durant el curs i
ara podem tenir dos equips de
base", se satisfà el coordinador
del club, Iván Beas.
El club no comptava amb cap
equip de base des de feia unes
temporades, tot i els esforços del
club per incrementar la nòmina
de jugadors i jugadores a la base.
En un primer moment, el club
ho va intentar amb només noies,
però ja el curs passat també va
creure oportú recuperar l'estructura masculina. "El club necessita créixer i si ho podem fer amb
el masculí, ho farem", adverteix
Beas, que tot i això remarca la importància del sènior femení: "És
l'equip franquícia, que milita
a la segona màxima categoria
estatal. El que hem d'aconseguir és intentar créixer també
la base femenina, que puguin
arribar al sènior femení".
La Concòrdia ja ha inscrit els
dos equips masculins de la base
a les lligues de futbol sala de la

FSU LLAGOSTENSE

LA BASE Comença els entrenaments de la pretemporada
LA LLAGOSTA. El FS Unión Llagos-

El femení comença la lliga el 18 d'octubre
El sènior femení de la CD La Concòrdia començarà el calendari de la
Segona Divisió estatal femenina el cap de setmana del 17 i 18 d’octubre,
així ho va comunicar fa uns dies la Reial Federació Espanyola de Futbol.
L’ens federatiu està a l’espera d’un protocol sanitari, que haurà d’aprovar
per poder encetar la temporada 2020-2021 i que està previst que aquest
estigui disponible la pròxima setmana. El femení de la Concòrdia va
començar la pretemporada a finals de l’agost i aquest dissabte disputarà
el seu primer partit amistós a la pista del Sabadell, de la Divisió d’Honor.
Federació Catalana de Futbol i
aquesta setmana han començat a
entrenar a la pista municipal del
CEM El Turó. Tot i haver començat
la pretemporada els dos conjunts,
el club segueix buscant jugadors.

"Estem contents perquè tot i
les dificultats per la pandèmia,
el club segueix una línia ascendent", assegura el coordinador.
La Concòrdia compta ara amb
tres equips federats.

tense començarà el 3 d'octubre la
Lliga Nacional, que és la màxima
categoria de la Federació Catalana
de Futbol Sala. Segons ha comunicat l'ens federatiu, "la competició
estarà formada per 16 equips
per no haver-se produït descensos" per la Covid-19 el curs
passat.

En la primera jornada, l'equip
llagostenc rebrà l'Escola Pia Santa Anna Mataró. L'objectiu de
la Unión Llagostense és la permanència.
D'altra banda, la base del club
ja ha començat els entrenaments.
Enguany el club suma un juvenil,
dos cadets, tres infantils i els dos
equips sèniors. .

FUTBOL DILLUNS ES PODEN FER LES INSCRIPCIONS

El Club Esportiu es completa
LA LLAGOSTA. El Club Esportiu la
Llagosta va començar a entrenar a
princpis de setembre, tant el seu
equip sènior masculí com la resta
del futbol base. Aquesta temporada 2020-2021, el club ha assolit la
fita de completar tota l'estructura
de la base, amb equips des de les
categories d'escola fins a juvenil,

una situació que feia anys que no
s'hi donava.
Pel que fa al sènior masculí, els
entrenadors seguiran sent Manuel Iglesias i José Bermejo. La Federació Catalana preveu començar
la lliga el 10 i 11 d'octubre, tot i
que encara no ha publicat el calendari de competició.
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E-SPORTS EL CAMPIÓ DE L'EDICIÓ HA ESTAT L'MSI DE MADRID
circuit

Sergi Mingote, a
l'espera d'anar
al Pakistan
PARETS. L'alpinista Sergi Mingote
ha vist com el seu viatge solidari
al Pakistan s'està endarrerint per
culpa de no aconseguir els visats,
ara per ara. La nova aventura del
paretà, que havia de començar
dilluns, està a l'espera de rebre el
vistiplau del país asiàtic.
Mingote havia muntat aquest
viatge solidari per l'ajornament
del repte del 14x1000 per la impossibilitat de viatjar al Nepal per
la Covid-19. Al Pakistan, l'alpinista anirà fins a la Vall de Khande per portar prop de 200 kg de
roba i material. "Encara no hem
aconseguit els visats pel Pakistan i no podrem volar. Els
tràmits amb l'ambaixada estan
sent complicats, però seguirem
intentant-ho amb actitud positiva", explicava a les seves xarxes
socials Sergi Mingote.
A més, durant l'estada del paretà al Pakistan, també tenia previst
ascendir diversos cims del país de
la vall de Bondit amb muntanyes
d'entre 5.000 i 6.000 metres.

Adrián Ferrer, protagonista
a l'estatal júnior de Mallorca
cc mollet

MOLLET. Adrián Ferrer va ser un
dels noms destacats de la selecció
catalana júnior de ciclisme durant el Campionat d'Espanya, que
va tenir lloc el cap de setmana a
Mallorca. El ciclista del Translujan-Club Ciclista Mollet va competir per les victòries a la contrarellotge del divendres i a l'etapa en
ruta de diumenge.
Divendres, Ferrer va ser un dels
tres escollits per representar Catalunya a l'estatal júnior de contrarellotge. El ciclista del club molletà arribava amb l'aval del tercer
lloc de la copa catalana i havent
estat campió català la campanya
passada. Tot i això, el júnior va
acabar al 21è lloc de la classificació general després de completar els 21,6 km en 28 minuts i 56
segons, quedant-se a tres minuts
del guanyador, Juan Ayuso, de la
Comunitat Valenciana, i a prop de
dos, dels metalls.
Pel que fa a la prova en ruta de
diumenge, de 134 km, Ferrer va
comptar amb un company molletà, Pol Mulet. Adrián Ferrer va

EN JOC Més de 30.000 seguidors únics mirant la cursa

Rècord d'audiència de les
24 hores virtuals del Circuit
BAIX VALLÈS. La tercera edició de
ADRIÁN FERRER
arribar a meta amb el grup destacat, però no va poder superar
a l'esprint el campió, també Juan
Ayuso. Ferrer es va classificar a
l'11è lloc de la classificació general. Pel que fa a Mulet, va arribar a
meta al 73è lloc de la classificació
general, a 4 minuts i 17 segons del
guanyador.

les 24 hores SimRacing al Circuit
de Barcelona-Catalunya arribava
amb l'objectiu de ser més internacional, tenint en compte que
la cursa d'eSports se celebrava
completament en línia a causa de
la situació actual de limitacions de
públic en els esdeveniments presencials. La SimRacing s'ha emès
en tres idiomes: català a Esport3.
cat, castellà al compte de YouTu-

be de Marca i anglès al compte de
Twitch MundoGT. Les xifres més
immediates apunten que més de
30.000 usuaris únics han seguit la
cursa, aconseguint el rècord d'audiència d'aquesta competició.
El campió d'aquesta edició va
ser l'equip madrileny MSI, que ha
aconseguit el seu segon triomf en
les 24 hores SimRacing al Circuit.
La competició virtual va tenir loc
el cap de setmana.

20

dJ, 10 setembre 2020

ESPORTS

ATLETISME EL LLANÇADOR QUEDA SEGON AMB EL FEM CAMÍ MISLATA I LA VELOCISTA AMB EL VALÈNCIA ESPORTS

FUTBOL

Els molletans Álex i Carmen Sánchez,
subcampions de la Copa d'Espanya d'or

Alèxia Putellas,
convocada
amb Espanya

amb el Fem Camí Mistala, i Carmen
Sánchez, amb el València Esports,
s'han proclamat subcampions de
la Copa d'Espanya d'or amb els
seus respectius clubs. L'estatal va
reunir els millors atletes espanyols
el cap de setmana a Madrid i va
servir com a prèvia del Campionat
d'Espanya absolut que tindrà lloc
aquest cap de setmana.
Carmen Sánchez va pujar al segon esglaó de l'estatal amb el seu
equip després d'assolir una classificació final amb 128 punts, a tan
sols sis del club campió, el Playas
de Castellón. La molletana va ser
una de les protagonistes del seu
club amb una actuació destacada en els 400 metres llisos, assolint el segon millor registre amb
un temps de 54,24 segons, a mig
segon de la primera classificada,
Andrea Jiménez. Pel que fa a la
prova de relleus, Sánchez va celebrar el triomf juntament amb les
companyes Elena Moreno, Solange

a.S.

C.S.

MOLLET / PARETS. Álex Sánchez,

Nicolás Quijera (73,87 m). Més
lluny va quedar del primer, Odei
Jainaga, que va assolir el rècord
d'Espanya amb un llançament de
84,10 metres.
Álex Sánchez arribava amb bones sensacions després de guanyar el control absolut de les
pistes de Mollet. "Ara toca el
Campionat d'Espanya i lluitarè
per estar entre els tres primers
classificats, per les medalles",
diu el llançador.

Triplet baixvallesà
CARMEN SÁNCHEZ

ÁLEX SÁNCHEZ

Andreia Pereira i Laura Bueno.que
també participarà al Campionat de
Catalunya de l'11 d'octubre.
Pel que fa a Álex Sánchez, el
Fem Camí Mislata va quedar segon amb 99 punts, 39 menys que
el campió, també el Playas de Castellón. El molletà va sumar el seu

granet a la puntuació total amb
un cinquè lloc al llançament de javelina, assolint 68,78 metres. "És
el millor resultat que s'ha fet en
la història com a club", remarca
el Álex Sánchez. L'atleta va lluitar entre els millors quedant-se a
cinc metres del segon classificat,

Aquest cap de setmana es disputarà a Madrid el Campionat d'Espanya absolut a l'aire lliure amb
tres representants baixvallesans,
perquè a banda de Carmen i Álex
Sánchez, també es preveu la participació de la paretana Ingrid Andrés, atleta del FC Barcelona que
s'entrena a Mollet, que té la intenció de fer un doblet entre les distàncies dels 100 i els 200 metres
llisos. jl.rodríguez B

MOLLET. La molletana Alèxia Putellas ha estat convocada amb
Espanya per disputar dissabte
un partit contra Moldàvia, classificatori per a l’Eurocopa 2022
d'Anglaterra. La jugadora del FC
Barcelona segueix sent una fixa en
el combinat espanyol absolut. La
selecció espanyola jugarà dissabte a les 19 h a l'Estadi Zimbru de
Chisinau, a Moldàvia.
D'altra banda, Putellas segueix
a l'espera de conèixer quan començarà la Primera Divisió espanyola 2020-2021. Segons ha
comunicat la Reial Federació Espanyola de Futbol, les competicions federades d’àmbit estatal,
entre les quals s’inclou la Primera Iberdrola, començaran el mes
d’octubre. En el cas de la Lliga
femenina, la data serà el 18 d’octubre, tret que per acord unànime
dels clubs s’engegui a partir del
dia 4 d’aquell mes. Aquestes dates
hauran de ser ratificades per la
Comissió Gestora de la RFEF del
14 de setembre.

DUATLÓ L'ATLETA DEL SANT GERVASI S'ENDÚ LA COPA CATALANA I DOS CAMPIONATS

Rosa Casado, triple campiona
catalana màster de duatló
R.C.

MOLLET. Rosa Casado, del Triatló Samt
Gervasi, s'ha proclamat aquesta temporada triple campiona de Catalunya màster
de duatló, imposant-se a la Copa Catalana
i als campionats de Catalunya per edats i
categoria. La triatleta del club molletà va
rebre fa uns dies el comunicat oficial de la
federació catalana després de completar
quatre de les cinc proves del calendari.
Casado ha estat la dominadora de la categoria màster de 50 a 54 anys de la modalitat esprint, que són proves de 5 km corrents, 20 km en bicicleta i un últim tram
de 2,5 km corrents. L'atleta ha guanyat
aquesta temporada els duatlons de Granollers –va ser Campionat de Catalunya
per categoria–, Castellar i Igualada –va
ser Campionat de Catalunya per edat– i
sent segona a Mataró. "Hi havia una cinquena prova prevista, que per motius
de la Covid-19 no s'ha pogut celebrar.
Tot i això, la federació sempre suma
els quatre millors registres de la temporada i jo era la líder de la classificació de la Copa Catalana", admet l'atleta,
que es mostra molt satisfeta de la victòria:
"aquesta temporada havia decidit fer el
calendari sense tenir cap objectiu i ja a
la primera cursa vaig quedar segona i

ROSA CASADO
després van arribar les victòries. Estic
molt contenta de com ha anat la temporada esportiva".
Rosa Casado ja ha començat la preparació del seu pròxim repte. L'atleta del Sant
Gervasi participarà al Campionat d'Espanya de duatló de mitja distància, que tindrà
lloc a finals d'octubre a Sòria. Aquesta prova és superior en distància respecte la modalitat esprint, amb una prova que inclou
15 km corrents, 90 km en bicicleta i un
últim tram de 8 km corrents. jl.rodríguez
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Oberta l'exposició fotogràﬁca 'Testimoni de vida'

Matrícules a l'escola de música

Dimecres a la tarda es va inaugurar la 5a exposició fotogrà�ica col·lectiva
de l'Associació Fotogrà�ica de Parets, Testimoni de vida. "A través de la
imatge es revela informació i es generen emocions, s’utilitza com
un instrument d'investigació i documentació en qualsevol context
social", apunten els artistes, La mostra es pot gaudir a Can Rajoler.

L'Escola Municipal de Música de Montmeló
ha obert aquest mes de setembre el període
de matriculació, disponible fins a omplir les
places. Les novetats d'enguany són: embaràs
musical, taller de batucada i caramelles.

CINEMA EL DISSENYADOR MOLLETÀ HA REPRESENTAT LA VIOLÈNCIA DE LA PUNYALADA AMB LA TIPOGRAFIA I EL DOL DE LA FAMÍLIA AMB EL FONS BLANC DEL PÒSTER

El molletà Xavier Clavijo dissenya
el cartell de 'La mort de Guillem'
MOLLET. El dissenyador molletà
Xavier Clavijo (cal42.cat) ha estat
l'autor del cartell de la pel·lícula
La Mort de Guillem, que gira entorn
de l'assassinat del Guillem Agulló
el 1993, i que ha estat dirigida per
Carlos Marques-Marcet i produïda per Batabat (de la cooperativa
Som*), Lastor Media i SUICAfilms
en coproducció amb À Punt i Televisió de Catalunya.
La participació de Clavijo en el
projecte va arrencar fa uns anys,
quan Batabat li va encarregar crear
la imatge de la campanya La lluita
continua, de la qual ha acabat sorgint el documental, així com un llibre –Guillem, de Núria Cadenas–. Arran d'aquella primera col·laboració,
Batabat va tornar a comptar amb
Clavijo, en aquest cas per dissenyar
el pòster de La mort de Guillem.
D'entrada, sobre el film, Clavijo

assegura que li va "agradar molt"
i que "és una història amb la qual
simpatitzo bastant, és una gran
injustícia el que van fer amb
aquest noi". També considera que
"és un documental que va directament als sentiments", que "comunica el dolor d'aquesta família" i que "és tot molt contingut,
perquè els protagonistes sovint
demostren una serenitat molt
bèstia, però veus que per dintre
estan desfets".
Pel que fa al disseny, explica que
ha intentat mostrar "la ràbia i el
dol que sent la família" arran del
fatal succés, tenint en compte que
"la pel·lícula està més centrada
en la família que no pas en ell".
De la tipografia del títol del documental apunta que simbolitza
"les punyalades, violentes i punyents", i afegeix que tot plegat

té una connotació nipona: "A mi
m'agrada el minimalisme japonès, i tot aquest blanc és un símbol de dol en el codi japonès".

bre al llargmetratge, en el qual, en
paraules de Clavijo, "hi ha un desequilibri molt bèstia a la pel·lícula per com queda la família totalment desfeta i desequilibrada

després de la mort del seu fill".
Aquest desequilibri també l'ha
volgut plasmar a les lletres, que
"intenten tenir una harmonia,
però hi ha un desnivell entre tipografies. N'hi ha algunes molt
petites i d'altres molt grans".
En definitiva, Clavijo assegura que "tot el cartell és bastant
desequilibrat, fins i tot amb els
crèdits: vaig optar per posar-los
a l'esquerra, que no és gaire
convencional". sergio carrillo

Un pòster desequilibrat

xavier clavijo / cal 42

El dissenyador molletà també ha
volgut portar al pòster el desequilibri que ha trobat en el film. El
fotograma escollit per il·lustrar el
documental –en què es representa
als pares del Guillem mentre esperen al tanatori per reconèixer el
seu fill– va atraure Clavijo pel seu
enquadrament, on l'acció té lloc
exclusivament al marge inferior
dret de la imatge. Aquesta presa
va en la línia del que es pot percexavier clavijo / cal 42

EL DOCUMENTAL ES VA ESTRENAR EN
LA 23a EDICIÓ DEL FESTIVAL DE MÀLAGA
■ La mort de Guillem es va estrenar el passat 24 d'agost a la secció Premiere del 23è
Festival de Málaga. La pel·lícula narra la història del dol dels pares de Guillem Agulló,
un jove antifeixista i independentista assassinat per un grup d'ultradreta fa 27 anys.
Destrossats, els seus pares han lluitat perquè no es manipuli l’assassinat i per a
reivindicar la memòria del seu fill. La lluita ha esdevingut un camí ple d’obstacles,
d’amenaces i d’una guerra mediàtica bruta que ha dificultat el procés de dol per la
mort d’un fill que ha esdevingut, sense buscar-ho, el símbol d’una causa.

IMATGE DE 'LA LLUITA CONTINUA'

EL CARTELL Mostra els pares mentre esperen al tanatori per reconèixer el fill

CARTA AMB GRAN VARIETAT DE PLATS I CARNS A LA BRASA. POSTRES CASOLANS.
MENJAR
PER
EMPORTAR

Avinguda Catalunya, 13-15 · Sant Fost de Campsentelles
670 06 10 33
rest.catalunya

Horari: de 8 a 18 h · Vacances del 3 al 23 d’agost

US DESITGEM UNA BONA FESTA D’ESTIU!
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ENTITATS ENGUANY HAVIEN DE CELEBRAR EL SEU 35è ANIVERSARI, UNA COMMEMORACIÓ QUE, A CAUSA DE LA COVID-19, HAURÀ D'ESPERAR FINS A L'ANY VINENT
la murga

La Murga organitza la festa
major virtual de la Llagosta
LA LLAGOSTA. L'entitat llagostenca La Murga ha organitzat la festa
major virtual de la Llagosta, amb
sis activitats des del dijous 10 de
setembre fins al diumenge 13. Des
de l'entitat apunten: "Si amb la
pandèmia s'ha implantat el teletreball, l'educació a distància
i la gimnàsia en línia, nosaltres
també farem les nostres activitats de manera virtual".
La colla proposa enregistrar
diversos vídeos i publicar-los a
les xarxes socials durant aquests
dies, incloent-hi l’etiqueta #FM-

VirtualLaMurga2020 i #FMlaLlagosta2020. Dijous, a les 22 h, la
proposta Pasa de la calle Canalla
consisteix a enregistrar-se a la
dutxa o banyera tirant-se un cub
d’aigua amb la sessió musical de Dj
AMS que es podrà gaudir a través
de les xarxes de l'entitat.
Divendres, a les 20 h, es convida
la ciutadania a sortir al balcó per
fer un aplaudiment al poble, en
una activitat anomenada Pasa de
la calle Festa Major.
Dissabte serà el torn per a la gastronomia. Al migdia serà el torn

perquè cadascú faci paella a casa
i la comparteixi a les xarxes, com
farà la membre de La Murga Encarni Campaña; i a la nit hi haurà
un brindis virtual amb la sessió del
Dj Juanfran Benítez.
Per últim, diumenge hi haurà
tres activitats més: a les 11 h un
taller de manualitats per a infants,
amb Jordi Vila; a les 13 h, compartir fotografies de tapes gastronòmiques; i a les 18 h, fotografies de
truites, tal com faran Álvaro Brun i
Manoli Benítez, qui ensenyar com
en fan les seves.

EQUIPAMENTS EL CENTRE VA OBRIR PORTES FA UNA SETMANA, DESPRÉS DE LES VACANCES D'ESTIU

La Biblioteca de la
Llagosta continuarà
funcionant amb cita prèvia
la llagosta informa

BIBLIOTECA Durant la primera quinzena de mes funcionarà amb cita prèvia

LA LLAGOSTA. La Biblioteca de la
Llagosta ja ha obert portes i, de
moment, continuarà funcionant
amb cita prèvia durant la primera quinzena de setembre. L'equipament municipal va tornar a la
feina la setmana passada, després
del període de vacances.
La Biblioteca ofereix els serveis
de préstec, devolucions, informació bibliogràfica i la sala d’estudis.
L'horari és dilluns, dimarts, dijous i
divendres de 16 h a 19.30 h i dimecres de 10 a 13.30 h. Els dissabtes,
el centre està tancat. Per ara, no es
pot fer ús de les sales de lectura, ni
accedir a la col·lecció, ni utilitzar
ordinadors ni impressores.
Per sol·licitar cita prèvia es pot
fer per telèfon (93 545 15 41);
per correu electrònic (b.llagosta@
diba.cat); o a través del formulari
en línia. Per accedir a la Biblioteca
cal portar el carnet d’usuari o el
DNI i és imprescindible l’ús de la
mascareta.

EL TEMPS
divendres 11

dissabte 12

diumenge 13

per

CAPTURA DE PANTALLA del vídeo de l'entitat amb el lema 'Volveremos a liarla'
Enguany La Murga havia de celebrar el seu 35è aniversari dins de les
activitats de la festa major. Tenint
en compte que l'Ajuntament la va
suspendre a causa de la Covid-19,
la commemoració s'ajornarà fins a

l'any vinent. Tanmateix, s'han volgut reinventar amb aquestes activitats en línia: "Com tothom, estem
de baixada, però no seríem fidels
a nosaltres si no se'ns ocorregués
alguna bogeria".

Es posposa
l'inici dels cursos
i tallers de Mollet

L'Ajuntament de
Santa Maria ajorna
la festa de la patrona

MOLLET. L'Ajuntament ha informat

SANTA MARIA DE MARTORELLES.

que es posposa l'inici del programa
d’activitats, cursos i tallers organitzat per l'Ajuntament i el programa
Mou-te! –una proposta d'activitats
físiques i esportives per ajudar a
practicar i mantenir uns hàbits de
vida saludables a la població adulta
i a la gent gran–. En els dos casos,
l'arrencada de les activitats no es
farà fins després del començament
del curs escolar. L’Ajuntament
també valora la possibilitat de fer
aquestes activitats amb grups més
estables i reduïts per complir amb
totes les mesures de seguretat.
Fins i tot, si fos necessari, el seguiment dels cursos continuaria fentse amb format telemàtic. Pròximament el consistori informarà sobre
com s’impartiran els programes
així com el format per fer les inscripcions i les dates.

L'Ajuntament ha decidit "ajornar els actes de celebració amb
motiu de la tradicional festa de
la patrona" (8 de setembre). Des
del consistori han assegurat mitjançant un comunicat a les xarxes
socials que "ha estat una decisió
complexa de prendre i s’ha hagut de tenir en compte la situació sanitària a la nostra zona,
que ha experimentat un repunt
de casos confirmats".
No obstant, per no perjudicar
més encara el sector cultural, "qui
està patint fortament aquesta
situació, s’ha optat per mantenir els compromisos i programar-los més endavant amb la
situació més controlada". Qui
sí que celebrarà la patrona serà
la Parròquia de Santa Maria, diumenge a les 12 h.

Felip Comas

Cel serè en general, amb
alguns núvols a la tarda,
i amb temperatures molt
agradables, d’estiu però
sense grans calorades.
L’anticicló s’assenta al territori, garantint un temps
estable i assolellat, amb
temperatures lleugerament més altes.
El dia començarà amb el
cel serè, però a partir de
mitja tarda, els núvols alts
i prims aniran enterbolint
el cel fins tapar-lo del tot.

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

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

Cop màx. vent

25ºC

-

31 km/h ESE

18ºC

26ºC

-

34 km/h SE

28ºC

19ºC

26ºC

-

26 km/h SE

DIUMENGE, 6

29ºC

20ºC

25ºC

18,2

29 km/h SE

DILLUNS, 7

25ºC

17ºC

18ºC

12,6

35 km/h NE

DIMARTS, 8

26ºC

14ºC

22ºC

-

39 km/h NE

-

17ºC

-

-

-

Màx.

Mín. * Temp.

DIJOUS, 3

26ºC

18ºC

DIVENDRES, 4

29ºC

DISSABTE, 5

DIMECRES, 9
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