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Pimec alerta que tancar 15 dies té un 
impacte de 26,6 milions al Vallès Oriental

Som* impulsa una campanya de consum 
de menjar per emportar i a domicili 2, 3 i Ed.

Salvem els 
restaurants
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EN PORTADA

L'empresa cooperativa Som*,

amb el suport tecnològic de 

RoninEstudi, impulsa la campanya 

Cuines Obertes per potenciar els 

serveis a domicili i per recollir 

dels bars i restaurants del Baix 

Vallès i del conjunt de la comarca. 

La campanya, pensada per 

contrarestar l'impacte de 

les restriccions decretades per la 

Generalitat per mirar de frenar la 

corba de contagis, rep el suport 

del Gremi d’Hostaleria del Vallès 

Oriental. Per donar visibilitat a 

aquesta oferta, la xarxa de diaris 

Som publiquem una triple pàgina 

aquesta setmana i la vinent amb 

un llistat dels establiments que 

ens han fet arribar les seves 

dades. Igualment, també creem 

un web amb un mapa interactiu de 

localització dels establiments per 

facilitar-ne la cerca i el contacte 

a mapa.diarisom.cat, i animem a 

través del hashtag #cuinesobertes 

a fer costat als bars i restaurants 

de la comarca, compartir les 

comandes a Instagram, Facebook 

i Twitter, vincular els benefi ciaris
i instar altres persones a sumar-se 

a la campanya. El precedent és 

la iniciativa Llibreries Obertes 

(activada per Sant Jordi des de la 

cooperativa Som* juntament amb 

Òmnium i la consultora digital 

Mortensen) que va fer costat les 

llibreries en ple confi nament i que 
va benefi ciar-ne 453 a tot el país.

Som* enceta
la campanya

Divendres passat de matinada en-

trava en vigor el decret pel qual 

els bars i restaurants de tot el país 

quedaven tancats durant 15 dies 

–com a mínim– per mirar de frenar 

l’expansió del coronavirus, ja que 

s’entenen com a espais de socia-

lització. La mesura, no exempta de 

polèmica, va rebre l’aval del TSJC el 

mateix divendres, juntament amb 

la prohibició de reunions de més 

de sis persones, la suspensió de 

classes presencials a les universi-

tats i la limitació d’aforament als 

comerços i centres de culte. 

Tot i que bars i restaurants po-

den preparar menjar per empor-

tar i servir-lo a domicili, la majoria 

apunten que aquesta solució no és su�icient per parar el cop. David 
Vázquez, del Gremi d’Hostaleria 

taleria i els sindicats, el president de 

la patronal a la comarca, Daniel Boil, 

destaca la necessitat de "mesures 

compensatòries" per evitar així 

el tancament de negocis i la pèrdua 

de més llocs de treball. També ha la-

mentant que moltes d’aquestes pi-

mes "hauran de tancar de�initiva-
ment si l’administració no ajuda 

a aconseguir liquiditat per afron-
tar la pèrdua d’ingressos i el 

pagament de despeses", com els 

impostos o els lloguers, o els sub-

ministraments de llum, aigua i gas. 

En aquest sentit, el Govern aprova-

va dimarts el decret que redueix al 

50% el lloguer dels negocis tancats 

durant el període de suspensió de 

l'activitat. Els llogaters de bars i 

restaurants podran renegociar amb 

els propietaris per establir, de mutu 

acord, una rebaixa de les mensuali-

tats o acollir-se, en el termini d'un 

mes, a la reducció del 50% si no hi 

ha pacte. 

El decret també preveu que el 

fet d'oferir servei a domicili o re-

collida no es tingui en compte per 

accedir a la rebaixa del lloguer. A 

més, el Govern també ha aprovat 

línies d'ajut directe als bars i res-

taurants amb menor facturació 

amb una dotació inicial de 40 mi-

lions d'euros i una línia extraordi-

nària de crèdit per cobrir neces-

sitats de liquiditat a curt termini 

a partir de 12.000 d'euros.  x.l.

Bars i restaurants
en estat crític

#cuinesobertes

del Vallès Oriental, lamenta que 

les mesures no s’han consensuat 

amb el sector i que no s’han anun-

ciat amb prou antelació. També a�irma que "és incomprensible" 

que la restauració sigui el sector 

més perjudicat, tenint en comp-

te que "veníem de tres dies de 
pont on tothom ha fet el que 

ha volgut sense cap control". 

El Gremi d’Hostaleria considera 

que el model francès hauria estat 

menys perjudicial per a l’econo-

mia: deixar que tothom treballi 

entre setmana, durant el dia, i 

aplicar el toc de queda al vespre 

per limitar la socialització i l’oci. 

Vázquez augura que el tanca-

ment anirà més enllà de 15 dies, 

i alerta que "els restaurants no 

podem aguantar dos mesos tan-

cats, estem en una situació críti-
ca i abocats a la misèria, perquè 

la majoria d’establiments tenim 

deutes". També assegura que la 

facturació dels àpats per emportar 

"no és su�icient per cobrir totes 
les despeses", i reclama més ajuts 

concrets i directes a les adminis-

tracions, també a l’Ajuntament, 

com que "no es cobrin les taxes 

de terrasses si no s’utilitzen". 

26 milions d'impacte
Pimec, per la seva banda, constata 

que el tancament de la restauració 

afectarà 1.650 establiments al Va-

llès Oriental, i que els 15 dies sen-

se activitat suposaran al sector un 

impacte econòmic de 26,6 milions 

d’euros al territori. Com també han 

fet els restauradors, el Gremi d’Hos-

il·lustració: pau farell

El sector demana mesures
compensatòries per evitar el

tancament de negocis i la
pèrdua de llocs de treball
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EN PORTADA

MOLLET. Una setmana després dels 

tancaments dels locals de restau-

ració en compliment de les restric-

cions adoptades pel Govern, els 

professionals d'aquest sector al 

Baix Vallès es mostren indignats. 

"Entenem la situació, però ve-
iem les mesures insuficients", 

explica Paco Carrasco, propietari 

del restaurant Can Prat de Mollet. 

Segons Carrasco: "Tenim la 
sensació que ens han assenya-
lat com una de les parts que més 
culpa té, però estem convençuts 
que aquest tancament no haurà 
servit per a res". El restaurador 

considera que la situació s'allar-

garà més dels 15 dies inicialment 

previstos, mentre que pel que fa a 

les ajudes les considera insufici-

ents: "Amb 1.500 euros no pago 
ni el gas". Per al propietari de Can 

Prat:  "És el govern qui ha d'aju-
dar i no passar la papereta als 
llogaters". 

L'alternativa, menjar per endur
Per a Xavier Tutó, gerent del res-

taurant Pitapes de Mollet, "a 
l'hostaleria sempre ens toca el 
rebre". Amb aquest nou tanca-

ment, l'establiment ha optat per 

la modalitat take away (fer men-

jar per emportar) quatre dies a la 

setmana, una aposta que tot i que 

considera no serà suficient, "ens 
ajudarà a tirar endavant durant 
aquest temps amb la persiana 
abaixada". Però afegeix: "Hau-
rem de creuar els dits perquè 
passi ràpid tot plegat i no hàgim 
de tancar portes". El propietari 

del Pitapes també considera les 

ajudes del Govern poc generoses 

i lamenta el poc suport de l'admi-

ELS PROFESSIONALS DEL SECTOR CREUEN QUE LA SITUACIÓ S'ALLARGARÀ I CONSIDEREN LES AJUDES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT "INSUFICIENTS"

Els restauradors, indignats per una 
restricció que diuen els "assenyala"

x.t.

PER EMPORTAR  El restaurant Pitapes, a Mollet, ha optat per no tancar i fer take away

a.m.

ENFEINATS  Aquest dijous, a Can Parera, tenien la taula plena de comandes

Ajudes

El Govern de la Generalitat va apro-

var aquest dimarts la subvenció de 40 

milions d'euros adreçada a autònoms 

i petites, mitjanes i micro empreses 

del sector de la restauració i l'estèti-

ca. L'import màxim concedit per a cada 

beneficiari serà de 1.500 euros. En pa-

ral·lel, l'executiu ha activat una línia 

de préstecs de vint milions d'euros a 

través d'Avalis de Catalunya i l'ICF per 

impulsar la "reactivació" de la restau-

ració i el comerç. Una altra de les me-

sures aprovades és reduïr al 50% els 

lloguers dels locals comercials tancats 

temporalment per la pandèmia.

40 MILIONS D'EUROS 
PER SUBVENCIONAR 
ELS LOCALS TANCATS

nistració local: "Vam demanar a 
l'Ajuntament de Mollet tancar el 
carrer per posar taules i cadires 
al carrer, per poder posar ter-
rassa i no vam rebre cap ajuda 
per part seva".

Per la seva banda, des del res-

taurant familiar Can Parera de Pa-

rets, diuen estar "molt cansats". 

Segons Pere Parera, un dels quatre 

germans propietaris de l'establi-

ment paretà "no ens estan aju-
dant per a res. Ara ens acaben 

"Haurem de creuar els
dits perquè passi ràpid

tot plegat i no hàgim 
de tancar portes"

de cobrar els impostos d'aquest 
trimestre i també ens volen co-
brar els que ens havien endar-
rerit". Tot això en un moment en 

el qual, segons Parera: "estem 
més malament que abans".

De 900 menús a 300
A Can Parera també, com en el cas 

del Pitapes han optat per fer men-

jars per emportar. Una opció que 

els ajuda a tirar endavant, tot i que 

no té res a veure amb el servei que 

abans donaven: "Hem passat de 
fer 900 menús a 300", diu Pa-

rera i afegeix: "Aquests darrers 
mesos havien estat durs, però 
havíem tornat a aixecar el cap i 
començàvem a tenir clientela".  

A més, segons el propietari de 

Can Parera, la situació els enganxa 

en un "moment complicat", amb 

tres dels quatre germans propie-

taris ja grans: "Jo sóc el més jove 
i arriba un punt que ja no sabem 
què fer, si tancar i ja em buscaré 
la vida".   anna mir
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SOCIETAT
Curs d'atenció a persones cuidadores a MolletEl Baix Vallès es penja el llaç rosa

El passat dilluns, 19 d'octubre, els municipis del Baix 

Vallès es van vestir amb el llaç rosa per commemorar 

amb accions diverses el Dia Mundial contra el càncer 

de Mama i donar suport a les persones afectades per 

aquesta malaltia arreu del món.

L'aula de formació de Creu Roja a Mollet organitza un curs monogràfic  

de comunicació i suport emocional dirigit a persones cuidadores. La 

formació, de 10 hores de durada, s'impartirà tots els dilluns de novem-

bre de 15.30 h a 18 h. Les persones interessades poden trucar gratuïta-

ment al 900105301 o contactar amb l'oficina de l'entitat.

MOLLET. A conseqüència de l'aug-

ment de persones ingressades a 

l'Hospital de Mollet en els darrers 

dies i a l’alt risc de contagi del ter-

ritori, el centre sanitari ha posat 

en marxa noves mesures tempo-

rals pensades per la seguretat de 

les persones ateses mentre duri 

aquesta situació. Així, s'amplia la 

zona d’hospitalització dedicada 

als pacients amb Covid-19, però, 

de moment, es manté l’activitat 

de consultes externes i de l’àrea 

quirúrgica amb normalitat. A més, 

l'Hospital no permetrà visites 

d'acompanyants a les unitats d’hos-

pitalització, urgències, semicrítics i 

consultes externes i per mantenir 

COVID-19  EL CENTRE SANITARI HA POSAT EN MARXA MESURES TEMPORALS PER FER FRONT A L'INCREMENT DE CASOS I A L'ALT RISC DE CONTAGI DEL TERRITORI

L'Hospital amplia la zona d'hospitalització per a 
pacients Covid per fer front a la segona onada

Els casos positius de Covid segueixen 
en augment als hospitals de la co-
marca. A l'Hospital de Mollet hi havia 
aquest dimecres 54 persones ingres-
sades, 14 més des de dilluns i més del 
triple respecte de la setmana passada 
quan els pacients d'aquesta malal-
tia eren una quinzena. Mentre que els 
malalts de Covid-19 ocupaven aquest 
dimecres quatre unitats de l'Hospital 
de Granollers. En total, hi havia 77 in-
gressats, el doble que fa 15 dies.

ELS INGRESSOS 
ES DISPAREN

la comunicació amb els familiars o 

acompanyats, s’informarà via tele-

fònica de la situació i de la informa-

ció mèdica de la persona atesa. 

Segons la directora assistencial 

d'Infermeria de la Fundació Sani-

tària Mollet (FSM), Mireia Vicente, 

es tornarà a obrir l’accés d’acom-

panyants "quan la situació epi-
demiològica i de l’hospital torni 
a estar estable". En cas contrari, 

si augmenta el risc de contagi o el 

nombre de persones ingressades, 

alerta: "Probablement s’hauran 
de prendre altres mesures ".

Tots aquests protocols estaven 

previstos en el Pla de Contingència 

del centre sanitari, que s'adapta en 

funció del risc de rebrot del territo-

ri i de la situació de l’hospital. 

Diferències respecte al març
Amb tot, segons Vicente, en com-

paració amb la situació viscuda al 

març, "ara tenim més coneixe-
ment de la malaltia, de com evo-
luciona i de com tractar-la. Tam-
bé estem més preparats. Tenim 
protocols d’actuació i processos 
que ja hem provat, espais prèvi-
ament sectoritzats, EPIs, proves 
diagnòstiques ràpides i cada 
professional sap quin ha de ser 
el seu paper en cada moment".  
Així i tot indica: "Esperem no ha-
ver d’arribar a una situació com 
la de març". Vicente també fa una 

crida: "És molt important que la 
ciutadania sigui corresponsable. 
Ni els professionals de la salut 
ni tothom qui es va veure afec-
tat volem reviure la situació del 
març". Ara bé, reconeix que actual-

ment la grip és "una preocupació 
afegida". Per aquest motiu apunta: 

"És més important que mai que 
totes les persones vulnerables o 
de risc i col·lectius com el sanita-
ri es vacunin. D’aquesta manera 
podrem reduir el risc de contagi 
i les complicacions que poden 
derivar-s’hi". Afirma que les me-

sures com la mascareta, la distàn-

cia i la higiene de mans serveixen 

per prevenir el Coronavirus SARS-

CoV-2, però també la grip i és per 

això que "esperem que el nivell 
de contagis sigui inferior a altres 
anys i que la corba de les dues 
malalties víriques no se sumi". 

Per altra banda, considera que la 

coordinació amb els CAP i el Depar-

tament de Salut està sent efectiva: 

"Tots som conscients que ara 
més que mai una bona coordina-
ció entre els diferents agents és 
clau per combatre amb eficàcia 
la pandèmia. L’Atenció Primària 
està fent una feina essencial de 
cribratge, detecció de positius, 
seguiment de contactes, confi-
nament i educació sanitària que 
ajuden a tallar brots i a controlar 
l’afluència als hospitals.  a.M.

MIREIA VICENTE: "ES MANTÉ DE MOMENT, 
TOTA L'ACTIVITAT EN TOTES LES ÀREES"
n Segons Vicente "de moment podem afirmar que es manté tota l’activitat 

amb normalitat en totes les àrees i que mentre sigui possible intentarem 

mantenir-la".  Afirma però, que aquesta situació "podria canviar en funció de 

la situació epidemiològica i del nombre d’ingressats a l’hospital a causa de la 

Covid-19" i que per aquest motiu des del centre s'estan "organitzant per poder 

fer el màxim d’activitat possible en cada situació i assegurar la continuïtat 

de l’atenció de la resta d’afeccions que no són Covid-19".  En aquest sentit, 
assenyala que "des del maig i fins a la data hem estat reduint la llista d’espera 

de les intervencions que es van haver d’ajornar el passat març i abril". També 
afirma disposar "d’EPIs i de personal suficient per donar l’atenció necessària", 
i indica que el percentatge de positius entre els sanitaris "és molt baix".

fsm

MIREIA VICENTE Directora Assistencial d'Infermeria de la FSM
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El risc de rebrot del virus 
es dispara a Mollet i ja 
supera els 1.000 punts

MOLLET. La segona onada de la Co-
vid-19 està afectant amb força els 
municipis del Baix Vallès i en espe-
cial Mollet on el risc de rebrot su-
perava aquest dimecres els 1.033 
punts, un centenar més que fa tan 
sols una setmana. Amb aquesta xi-

fra tan elevada - el risc de rebrot es 
considera alt quan supera els 100 
punts -, la capital de la subcomarca  
també duplicava aquest dimecres el 
risc de rebrot del conjunt de muni-
cipis baixvallesans, ja de per si molt 
elevat (680,06), així com el de Cata-

CRISI DE LA COVID  LA CAPITAL DEL BAIX VALLÈS DUPLICA EL RISC DE REBROT DE CATALUNYA, ARRIBANT A MÀXIMS HISTÒRICS RESPECTE A L'INICI DE LA PANDÈMIA

"El tancament als centres 
d'estètica ens afecta al 100%"
PARETS / BAIX VALLÈS. Els centres 
d'estètica han estat un dels sectors, 
conjuntament amb la restauració, 
més afectats per aquesta segona 
onada de tancaments per tal d'evi-
tar la propagació de la Covid. Un ces-
sament de l'activitat que en el seu 
cas no els permet donar cap tipus de 
servei, a diferència de la restauració, 
que poden obrir, encara que sigui, 
per oferir menjar per emportar. 

"A nosaltres aquest tancament 
ens afecta el 100%. No podem 
treballar ni donar cap mena de 
servei", comentava aquest dime-
cres indignada la Gemma Tintó, 
propietària del centre Maria Vila 
de Parets des del seu establiment, 
que durant 15 dies haurà de man-
tenir la persiana abaixada, tot i te-
nir la llista d'espera plena. 

Tintó lamenta que els hagi tocat 
el rebre i  no pot evitar compa-
rar-se amb les perruqueries: "Qui-
na diferència hi ha entre un cen-
tre d'estètica i una perruqueria?  
Si ens haguessin dit que érem 
focus de contagi ho hauríem en-

ELS ESTABLIMENTS DEDICATS ALS TRACTAMENTS ESTÈTICS OBLIGATS A ABAIXAR LA PERSIANA

TOT I ELS PROTOCOLS El centre d'estètica paretà ha hagut de tancar portes

centre maria vila

tès, però no és el cas", assenyala 
la propietària del Maria Vila, que 
no fa ni un any que ha obert portes.

Tintó considera: "Som un cen-
tre segur. Després del confina-
ment vam aplicar totes les me-
sures que ens van recomanar i 

així i tot, no ha servit de res".
Amb tot, tot i que té clar que les 

restriccions duraran més de 15 
dies, confia amb la resposta de la 
clientela, però assevera: "Ens es-
tan posant molt difícil poder te-
nir i sostenir un negoci".   

  ÀREA BÀSICA 
DE SALUT

casos últims
 7 dies var. n Casos fa 1 

setmana var. %

Mollet del Vallès 
- Est

102 +46 56 82.1

Mollet del Vallès
- 2 Oest

121 +45 76 59.2

Sant Fost - 
Martorelles

26 -10 36 -27.8

Montornès 
-Montmeló

79 +8 71  11.3

Parets del Vallès 70 +42 28 150.0

La Llagosta 27 -10 37 -27.0

FONT: AQUAS/SALUT

lunya (566,92), arribant fins i tot a 
màxims històrics respecte als inicis 
de la pandèmia. Amb tot, la Rt (ve-
locitat de reproducció de la malal-
tia) havia baixat aquest dimecres a 
Mollet 1 punt respecte a la setmana 
passada, passant dels 2,53 a l'1,57, 
segons dades de l'Agència de Quali-
tat i Avaluació Sanitàries de Catalu-
nya (AQuAS).

Les ABS amb més casos
Coincidint amb l'alt risc de rebrot, 
les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) 
de Mollet també serien les que hau-
rien notat un increment més elevat 
del nombre de casos positius detec-
tats per PCR. Segons AQuAS, aquest 
dijous l'ABS de Mollet Oest compta-
va amb 121 PCR positius registra-
des, 45 més que la setmana anterior 
i l'ABS Mollet Est en tenia 102, 46 
més que fa 7 dies. També Parets se 
sumava, a diferència de la setmana 

MIG MILER DE PERSONES CONFINADES 

ALS CENTRES EDUCATIUS MOLLETANS

■ La Covid tampoc dona una treva als centres educatius molletans que 
aquest dijous comptaven amb mig miler de persones confinades, entre 
personal i alumnes,  i 21 grups escolars. Segons dades de l'aplicatiu 
Traçacovid, del Departament d'Educació, els centres amb més per-
sones confinades serien l'INS Vicenç Plantada amb 4 grups confinats 
i 112 persones i el Sant Gervasi amb 3 grups aïllats i 92 persones. El 
segueixen de prop l'escola Sant Vicenç amb 3 grups confinats i 63 per-
sones i també l'INS Mollet del Vallès amb 3 grups i 59 persones.

MOLLET. A banda del tancament de 
la restauració i dels establiments 
d'estètica, l'Ajuntament de Mollet  
anunciava a través d'un comuni-
cat que anul·lava la celebració del 
mercat ambulant dels dimarts, du-
rant les dues pròximes setmanes. 

Per altra banda, el consisto-
ri molletà, en compliment de la 
resolució SLT/2568/2020 de la 
Generalitat de Catalunya, tancava 
provisionalment, els equipaments 
cívics i culturals de la ciutat. Amb 
la normativa que té per objectiu 
reduir la interacció social per tal 
de minimitzar el risc de transmis-
sió comunitària i que entrava en 
vigor aquest dimarts, i en princi-
pi fins al 31 d’octubre, quedaven 

suspeses les activitats cíviques, 
comunitàries, presencials i de ca-
ràcter grupal en els equipaments 
cívics i culturals de la ciutat. Amb 
tot, l'Ajuntament apuntava que al 
CIRD Joana Barcala i al Centre Cí-
vic l’Era se seguirà fent el servei 
d’atenció per part dels Serveis So-
cials municipals, amb cita prèvia. 

 Amb aquestes noves mesures, el 
consistori molletà que segueix de-
manat la col·laboració i el compro-
mís de la ciutadania, espera que: 
"s'ajudi a reduir la transmissió 
comunitària de la Covid-19 i 
que, amb l’esforç i la responsa-
bilitat de tots i totes, aviat pu-
guem recuperar la normalitat", 
apuntaven des del govern.  

L'Ajuntament tanca 
els centres cívics i suspèn 
el mercat ambulant

EL CONSISTORI DEMANA COL·LABORACIÓ ALS MOLLETANS

passada, a aquest increment elevat 
de PCR detectades amb 70, 42 més 
en els últims 7 dies.  

Pel que fa a les dades registrades 
a la resta d'ABS de la comarca, la de 
Montornès-Montmeló s'estabilitza-
va. Després que la setmana passada 
hagués triplicat el nombre de casos 
detectats, aquest dijous comptava 
amb 79 PCR positives, només 8 més 
que fa una setmana. 

Mentre que tant a l'ABS de Sant 

Fost - Martorelles com a la de la Lla-
gosta  els casos positius han descen-
dit en els darrers set dies. A l'ABS 
de Sant Fost-Martorelles hi havia 
aquest dijous 26 casos confirmats 
per PCR , 10 menys que fa una set-
mana i a la Llagosta 27, també 10 
menys que els detectats fa 7 dies.  
Fins aquest dijous, els municipis 
baixvallesans acumulaven 3.918  
casos positius confirmats i 277 de-
funcions.   

arxiu

RESTRICCIONS  La mesura estarà vigent, en principi, fins el 31 d'octubre
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TOTS SANTS

Nou reconeixement 

de Viles Florides als 

espais verds de Mollet

L'Ajuntament 

recomana visites 

curtes al cementiri 

per evitar multituds

MOLLET. La Confederació d’Horticul-

tura Ornamental de Catalunya, que 

promou el moviment Viles Florides, 

ha lliurat les Flors d’Honor 2020 que 

reconeixen als municipis que treba-

llen per a la millora dels seus espais 

verds urbans i enjardinats. El jurat 

ha valorat el treball constant de mi-

llora en els espais verds de Mollet 

en el foment de la biodiversitat, en 

la gestió de recursos com l’aigua de 

reg i la gestió i reaprofitament dels 

residus de poda i per això li ha ator-

gat 4 flors d’honor, que mantenen la 

ciutat al capdavant dels 137 munici-

pis que en formen part.

Monferrer, president d'honor 
del CF Mollet, mor als 97 anys
MOLLET. Salvador Monferrer Trias, 

molletà vinculat tota la seva vida al 

futbol, gran part d'ella, de la ciutat, 

ha mort als 97 anys. Nascut l’any 

1922 a Barcelona, Monferrer va ser 

jugador, entrenador i directiu del 

CF Mollet UE, i va ser partícip de la 

mítica plantilla que va competir a 

la Tercera Divisió espanyola en els 

anys 50. Monferrer va jugar a dife-

rents equips catalans i madrilenys, 

com el Martinenc, el Carabanchel, o 

l’Atlético Aviación (actual Atlético 

de Madrid), club amb el qual va dis-

putar la Primera Divisió. 

Monferrer va ser distingit com 

a president d'honor del CF Mollet 

UE fa més de 10 anys i també era 

el president d'honor de la Penya 

Barcelonista de Mollet. El 2017 

rebia un homenatge per part del 

CF Mollet UE, en què va rebre una 

placa amb una fotografia del mític 

equip dels anys 50' del CF Mollet a 

la Tercera Divisió, amb Monferrer 

com a jugador. “És un honor per 
a mi continuar sent reconegut al 
CF Mollet UE. Són molts anys fent 

NECROLÒGIQUES  VA SER JUGADOR PROFESSIONAL I ENTRENADOR I DIRECTIU DEL CLUB MOLLETÀ

MOLLET. Des d'aquest dilluns i fins 

a l’1 de novembre, l’horari del ce-

mentiri de Mollet del Vallès s’am-

pliarà amb motiu de la festivitat de 

Tots Sants. A més a més hi haurà 

un servei extraordinari del bus 

urbà. El cementiri municipal, ubi-

cat a l’avinguda de Rivoli, 1, am-

pliarà l’horari d’obertura de 9 a 18 

h, ininterrompudament. També 

s'ampliarà el personal amb l’objec-

tiu de facilitar una millor atenció al 

públic durant aquests dies en què 

augmenta l’afluència de visites.

Les persones que vulguin anar 

al cementiri municipal no cal que 

demanin cita prèvia. Això sí, hau-

ran de tenir en compte les mesures 

de seguretat per la Covid-19: mas-

careta obligatòria, neteja de mans 

abans i després d’usar l’escala i 

distància física de dos metres. Així 

mateix, es recomana circular per 

la dreta i que les visites al cemen-

tiri s’avancin i que siguin de curta 

durada per evitar aglomeracions.

El dia 1 de novembre, el bus urbà 

funcionarà, de manera extraordi-

nària, de les 7.44 h fins les 20.00 

h. La freqüència serà de 30 minuts 

amb parada al barri de Lourdes. ❉

arxiu

SACADA D'HONOR  Homenatge el 2017 al camp dels Germans Gonzalvo

de tot el que he pogut en el club i, 
sobretot, fent futbol amb valors”, 

admetia aleshores Monferrer, qui, 

com a seguidor incondicional, acos-

tumava a veure sempre el partit del 

primer equip masculí. 

Monferrer va rebre diversos re-

coneixements. L'any 2012, la Fede-

ració Catalana de Futbol va donar-li 

una distinció d'honor per la seva 

tasca de més de 50 anys dins l'es-

tructura catalana de futbol, on molts 

anys va ser delegat de l'FCF. L'Ajun-

tament de Mollet va donar-li l'any 

1999 la distinció cívica per Mollet.   

Trajectòria esportiva
Nascut l’any 1922 a Barcelona, 

Monferrer va començar a jugar a les 

categories inferiors del Martinenc 

als 14 anys, però la competició ofi-

cial es va veure interrompuda per la 

Guerra Civil. Un cop acabada, es va 

traslladar a Madrid, on va fitxar pel 

Carabanchel, que militava a Tercera 

Divisió. Després de passar per altres 

clubs de Madrid, va retornar a Cata-

lunya on va jugar a diferents equips 

mentre compaginava la pràctica es-

portiva amb les tasques de delegat 

federatiu. Finalment, va jugar set 

temporades al CF Mollet, on va reti-

rar-se per fer-se entrenador. ❉ jl.r.b.

Salvador Monferrer i Trias
President d’honor de la Penya Barcelonista de Mollet 

ens deixà el 16 d’octubre de 2020. 
Persona compromesa amb l’entitat, un gran company 

i amb una profunda estima pel futbol. 

Que t’acompanyi 
el nostre record, 
descansa en pau!

Dissabte, 24 d’octubre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la 

setmana

Diumenge, 25 d’octubre de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 26 d’octubre 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, 27 d’octubre 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, 28 d’octubre 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 20h: Espai Covid-19, amb Alicia 

Navarro (dins del Vallès Visió Notícies)

Dijous, 29 d’octubre 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, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, i 13h i 

al web www.vallesvisio.cat

MOLLET DEL VALLÈS

15/10 Encarnación Castellón Martínez 85 anys

15/10 Rosa Rosiñol Falguera  84 anys

15/10 Reyes Gómez Jara  84 anys

16/10 Salvador Monferrer Trias  97 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

17/10 Manuel Campíñez Sanz  72 anys

LA LLAGOSTA

19/10 María Tomás Hernández   93 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Salvador Monferrer 
i Trias

Jugador, entrenador, directiu 

i President d’honor del CF Mollet UE 

Morí als 97 anys el 16 d’octubre de 2020

Descansa en pau
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El govern de Mollet assegura 
que congelar la taxa 
d'escombraries costarà a les 
arques locals uns 300.000 €

MOLLET. El govern municipal con-

tinua fent públiques algunes de 

les mesures plantejades per a les 

ordenances fiscals de l'any que ve. 

Després que la setmana passada 

anunciés la congelació de la taxa 

de residus, aquest dimarts el go-

vern local ha emès un comunicat en 

què quantifica el cost que suposarà 

aquesta congelació per a les arques 

municipals, aproximadament uns 

300.000 euros. Sobre aquesta taxa, 

el govern de PSC i Podem assegu-

ra que l’Ajuntament assumirà els 

increments que aplica la Genera-

litat a la factura dels residus i que 

s’aplicarà una tarifació social, que 

ampliarà les bonificacions fiscals i 

arribarà a més famílies.

De fet, es preveu que aquests in-

crements que aplica l'Agència de 

Residus de Catalunya als residus 

municipals siguin progressius du-

rant els propers anys. En concret, 

segon recull la Llei 5/2020, del 29 

d'abril, de mesures fiscals, finance-

res, administratives i del sector pú-

blic i de creació de l'impost sobre 

les instal·lacions que incideixen 

en el medi ambient, el cànon per 

deposició controlada de residus 

municipals passarà dels 47,10 € /

tona, el 2020, als 71,60 € / tona, el 

2024, un increment del 52%. en el 

cas de tractament per incineració, 

el gravamen passarà dels 23,60 € / 

tona d'enguany als 35,80 € / tona, 

el 2024, una pujada del 51%.

L'aprovació de la taxa de resi-

dus arriba després de la polèmica 

pujada del 15% del rebut d'aquest 

any, un augment que el govern lo-

cal va atribuir a la pujada dels cos-

tos del Consorci de Residus del Va-

llès Oriental, que es va repercutir 

en la factura dels veïns. i

El Consorci de Residus apuja 
les tarifes als ajuntaments 
però menys que anys anteriors
BAIX VALLÈS. Les tarifes que el Con-

sorci per a la Gestió de Residus del 

Vallès Oriental aplica als municipis 

a qui dóna servei és un dels factors 

que determinen el rebut final que 

els veïns paguen per la recollida 

d'escombraries. Aquesta setmana, 

l'ens comarcal ha aprovat les orde-

nances fiscals per al 2021, que regu-

laran els preus públics de cadascun 

dels serveis que oferirà l'any que ve.

Un any més, els preus públics 

que hauran de pagar els consisto-

ris s'encariran però no als nivells 

de l'any passat, quan en algun dels 

serveis, com el de recollida selecti-

va, la tarifa va pujar fins a un 81% 

respecte a l'any anterior. “Per al 

2021, i tenint en compte la situ-

ació actual a conseqüència de la 

Covid-19 i el context econòmic 

provocat, la proposta de preus 

públics per a les ordenances de 

2021 és de contenir al màxim la 

despesa, així l’increment propo-

sat a les ordenances 2021 és molt 

inferior al de les dues anualitats 

precedents”, explica el president 

del Consorci, Albert Camps.

Puja el servei de deixalleries
Del total de les 19 ordenances 

fiscals, una de les que major pes 

econòmic té en els pressupostos 

generals és la del servei comarcal 

de deixalleries, que s’incrementa-

rà en 2,44 €, principalment per les 

inversions previstes i les despeses 

compromeses. Aquesta pujada 

suposa un augment del 12% del 

servei, que l'any passat ja va pu-

jar un 37%. El servei comarcal de 

recollida selectiva, és un altre dels 

preus públics amb més repercus-

sió en les arques de l'ens comarcal. 

En aquest cas, augmentarà 1,78 €, 

el 44% d’aquest increment corres-

pon a les inversions realitzades 

per a la renovació de la flota de 

vehicles i l’adquisició de nous con-

tenidors. L'any passat, aquesta va 

ser una de les ordenances que més 

es van encarir, ja que va pujar un 

81% respecte al 2019.

El servei de tractament de la 

fracció orgànica, també puja 3,99 

€. Un 43,8% d’aquest increment 

prové del cànon i un 35,3% de 

les tasques de manteniment del 

digestor. El preu del servei de va-

lorització de la fracció resta aug-

mentarà 4,64 €, un 5,78% respec-

te a l’any anterior i a conseqüència 

MEDI AMBIENT  LES ORDENANCES APROVADES PER L'ENS COMARCAL TENEN LA SEVA REPERCUSSIÓ EN ELS REBUTS DE LES ESCOMBRARIES DELS MUNICIPIS

arxiu

PREUS DE LA DEIXALLERIA  És una de les ordenances que s'encareix

de l’augment aplicat pel Consorci 

de Residus del Maresme. S’incre-

menten també els preus públics 

d'altres ordenances com les del 

servei de deixalleries per a profes-

sionals i persones jurídiques; del 

servei de deixalleria per als ajun-

taments; de la venda de compost, 

entre d'altres.

En canvi, baixen els preus de les 

ordenances del servei de trans-

ferència de resta i del servei de 

transferència dels envasos, entre 

altres. Es mantenen els preus pú-

blics corresponents al servei de 

valorització de la resta dels mu-

nicipis consorciats i la quota pels 

municipis adherits al Consorci, 

que és de 14,38 €.

Aquests increments, assenyala 

el president del Consorci, “ve-

nen determinats bàsicament 

per l’augment de costos ex-

terns, com ara els increments 

de les assegurances, l’efecte de 

la Covid-19, les depeses com-

promeses per licitacions ja ad-

judicades i per les inversions 

realitzades, així com aquelles 

despeses en què el Consorci 

només repercuteix el cost d’un 

tercer, com la pujada del cànon 

de residus fixada per l’Agència 

de Residus de Catalunya o l’in-

crement del preu de tractament 

de la fracció resta que aplica el 

Consorci del Maresme”.

El consell plenari del Consor-

ci per a la Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental ha aprovat inicial-

ment les ordenances fiscals amb 

48 vots ponderats a favor, 2 vots 

ponderats en contra i 5 vots pon-

derats en blanc. i

Any 
d'aplicació

Gravamen per 
deposició

Gravamen per 
incineració

2020 47,10 € / tona 23,60 € / tona

2021 53, 10 € / tona 26,50 € / tona

2022 59,10 € / tona 29,60 € / tona

2023 65,30 € / tona 32,70 € / tona

2024 71,60 € / tona 35,80 € / tona

COM S'ENCARIRÀ EL CÀNON QUE L'ARC 
APLICA ALS RESIDUS MUNICIPALS?

sílvia ferran / aj. parets

ARBRES  Els exemplars triats van ser xiprers, alzines, pins i lledoners

Plantada per afavorir la 
biodiversitat a Can Serra
PARETS. Millorar la massa fores-

tal per afavorir la biodiversitat. 

Aquest va ser l'objectiu de la plan-

tada d'arbres que els alumnes de 

6è de primària de l'Escola Muni-

cipal Pau Vila van fer divendres a 

l'espai agrícola de Can Serra, un 

corredor biològic natural entre 

els espais de Gallecs i la Vall del 

Tenes. El bon temps va acompa-

nyar l'activitat sorganitzada per 

l'Escola de la Natura de Parets, en 

què els joves van plantar 31 ar-

bres i 60 plantes remeieres. L'ac-

ció estava emmarcada dins de les 

activitats de la Setmana de la Na-

tura, que també té com a objectiu 

conscienciar i sensibilitzar els jo-

ves envers el seu entorn natural. 

Les espècies d’arbres que es van 

plantar van ser xiprers, lledoners, 

pins i alzines. Pel que fa a les plan-

tes, van ser romanís, farigoles, es-

pígols i sàlvies. i

ALUMNES DEL PAU VILA FEIEN DIVENDRES UNA PLANTADA D'ARBRES I PLANTES REMEIERES, ORGANITZADA PER L'ESCOLA DE LA NATURA
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MOCIONS 

BAIX VALLÈS. Catalunya en Comú 
organitzava dijous de la setmana 
passada un acte virtual per retre 
comptes sobre la seva acció a les ins-
titucions comarcals. Mireia Marín, 
coordinadora de l'executiva territo-
rial dels comuns al Vallès Oriental, 
va obrir la sessió defensant que “les 
institucions només serveixen si 
són útils a la gent, si milloren el 
nostre dia a dia i les nostres vi-
des”. En el cas del Consell Comarcal, 
el definia com “una cooperativa 
d’ajuntaments”, un espai de co-
ordinació que ofereix serveis que 
molts ajuntaments petits no podri-
en oferir per si mateixos. També re-
cordava que els comuns participen 
en organismes com el consorci de 
residus i el Consorci Besòs Tordera, 
consorcis públics “on es prioritza 
el servei a les persones més que 
no pas el benefici privat”.

José Montero, alcalde de Mon-
tornès, va dir que els comuns par-

ticipen en reivindicacions políti-
ques i socials de la comarca, com 
la lluita contra el Quart Cinturó, i 
va apuntar que “ara és moment 
de reivindicar el Vallès Oriental 
perquè té molts dèficits d’infra-
estructures i moltes polítiques 
pendents d’impulsar”. Montero 
va fer una defensa dels serveis 
públics, que han d’estar carac-
teritzats, deia, per “la qualitat del 
servei, el control democràtic del 
servei, la transparència i la qua-
litat de l’ocupació”.

El debat sobre els residus
Sobre el Consorci de Residus, del 
qual és vicepresident, va explicar 
les “dificultats” que ha tingut per 
tirar endavant els últims anys, “per 
l’esgotament del model i per 
una crisi interna en la gestió del 
consorci”, i com en el mandat an-
terior va començar una nova etapa 
de rellançament per evitar el risc 

de privatització. “Hem recuperat 
la capacitat inversora i hem de 
demostrar a la ciutadania que la 
gestió pública de qualitat és pos-
sible”, deia Montero. També indi-
cava que totes les forces polítiques 
han de ser conscients del cost de la 
gestió dels residus i que això s’ha 
d’eliminar del debat polític.

Jordi Manils, vicepresident del 
Consell Comarcal, recordava que 

aquest ens supramunicipal té 
competències en molts àmbits, en-
tre els quals la promoció econòmi-
ca, del qual ell és responsable. En 

Cs reclama que 
l'Ajuntament faciliti 
personal per cuidar 
dels infants aïllats

Ara Mollet demana 
més espais per a 
gossos a la ciutat

MOLLET. Cs ha presentat una mo-
ció perquè l'Ajuntament faciliti un 
professional perquè tingui cura 
dels nens de famílies que no puguin 
teletreballar i que estan en quaran-
tena per coronavirus. El servei es 
coordinaria entre les regidories de 
Serveis Socials i Educació. La for-
mació taronja també demana a la 
Generalitat que fomenti i ofereixi 
mecanismes i recursos perquè els 
treballadors puguin accedir al te-
letreball i al Govern de l'Estat, que 
estableixi una prestació econòmica 
extraordinària per a les persones 
que no poden teletreballar puguin 
accedir a la reducció de la jornada 
especial del Pla MECUIDA.

El PDeCAT manté mitja executiva a Mollet 
després de l'allau de baixes a la comarca

Comuns reivindica la utilitat de 
l'acció política als ens comarcals

MOLLET. Un temps després que tots 
els alcaldes de la comarca estripes-
sin el carnet del PDeCAT seguint 
les passes de Puigdemont i Turull, 
la formació del Partit Demòcrata 
a Mollet es manté en peu amb la 
meitat dels associats. Segons Al-
bert Parés, president del PDeCAT a 
Mollet: "Hi va haver setmanes de 
rebombori, però ara està molt 
estabilitzat. La meitat de l'exe-
cutiva segueix endavant", diu. 

Parés explica que "la cosa ha 
quedat molt parella. Això havia 
de ser una decisió molt personal 
de cadascú i així va ser" i afirma: 
"Em consta que no hi ha hagut 
canvis de deixar el partit demò-
crata per fer-se de Junts", sinó 
que "el que ha passat a Mollet, 
majoritàriament, és que hi ha 
hagut gent que es volia retirar 
una mica de l'activitat del dia a 
dia a nivell municipal. No hi ha 
hagut bàndols".
Així, al capdavant del grup munici-
pal Junts per Mollet a l'Ajuntament 
de Mollet continuarà Joan Daví. 
La resta de persones que continu-
en, de moment no ha transcendit. 
L'organització, encara no vol fer 

POLÍTICA DESPRÉS DE LA TRENCADISSA AMB JUNTS, EL PARTIT DEMÒCRATA MOLLETÀ ESTÀ EN PERÍODE DE  REORGANITZACIÓ

SUPRAMUNICIPAL CATALUNYA EN COMÚ VA RETRE COMPTES SOBRE LA SEVA PARTICIPACIÓ AL GOVERN DEL CONSELL COMARCAL

MOLLET.  El grup municipal d'Ara 
Mollet ERC MES presentarà al pro-
per ple municipal una moció en què 
reclama una anàlisi de la situació 
actual dels espais per a gossos a la 
ciutat, que aclareixi la realitat actu-
al, així com les mancances i possi-
bles necessitats. Segons els repu-
blicans, tot i que la ciutat disposa de 
diferents zones habilitades, man-
quen més espais, com, per exemple, 
al barri de Can Borrell o al Centre. El 
grup fa esment al dossier presentat 
aquest setembre per l’associació 
Espai Gos Mollet, on es fa una ex-
haustiva anàlisi de les realitats, les 
necessitats i mancances d’espais 
per a gossos a la ciutat. 

Ara Mollet també presentarà una 
moció sobre la sentència del judici 
als líders d'ERC, que determinava 
que cadascuna de les parts ha de pa-
gar els seus corresponents honora-
ris als seus advocats. "S’ha suscitat 
un debat públic sobre si l’Ajunta-
ment de Mollet ha de fer-se càrrec 
de les despeses dels advocats que 
han acusat un regidor del mateix 
Ajuntament i que a més ha estat 
absolt". Per aquest motiu, Ara Mo-
llet ERC MES insta l’Ajuntament a no 
pagar les despeses d’aquesta acusa-
ció, i que "siguin cadascuna de les 
persones implicades les qui es 
facin càrrec de la despesa econò-
mica dels seus advocats".

La tercera i última moció recla-
ma als estats del món que es com-
prometin amb el desarmament 
químic i biològic. ❉

públics els noms perquè s'estan 
"reorganitzant".

Amb tot, el president del PDe-
CAT a Mollet lamenta la pèrdua 
d'associats: "Érem de les pobla-
cions que teníem més associ-
ats", però es mostra optimista: 
"Hem perdut un llençol, hi ha 
hagut gent que se n'ha desentès, 
però n'hi ha d'altre que no esta-
va potser tan a prop i ara mos-
tra més interès". I és que segons 
Parés: "Ara mateix s'està treba-

llant per incorporar gent nova 
que se'ns ha apropat i que veu 
aquests canvis com a positius".

El president de la formació de-
mòcrata a Mollet, afirma que tot i 
que han passat ja algunes setma-
nes, "tot és molt recent" i que el 
partit se centra ara a "reestructu-
rar-se a nivell intern". 
També està immers en el procés de 
primàries per escollir el candidat 
de la formació a les eleccions ca-
talanes, que amb tota probabilitat 

liderarà Àngels Chacón. Respecte 
a aquesta convocatòria electoral, 
Parés considera que poden ser un 
baròmetre de la situació en l'àmbit 
local: "Tot i que no es pot extrapo-
lar del tot, tindrem una valoració 
de tot plegat, però fins llavors tot 
queda en l'aire" i assenyala: "Veu-
rem si realment aquesta situació 
ens pot beneficiar per tenir un 
posicionament més clar. Jo veig 
inclús coses positives de tot ple-
gat", conclou Parés. ❉ anna mir

arxiu

A L'EXECUTIVA  El president, Albert Parés, el regidor del grup municipal, Joan Daví, i l'expresident local Jordi Talarn

"El Consell Comarcal no pot
ser gris, administratiu i 

burocràtic; ha de tenir color 
i ànima i fer polítiques per
canviar la vida de la gent"

aquest àmbit destacava l’estratè-
gia Agenda 2030 de desenvolupa-
ment sostenible, amb compromi-
sos a llarg termini, però també el 
pla de reactivació econòmica i so-
cial elaborat arran de la pandèmia, 
del qual “ja s’està executant el 
80%”. També destacava la reduc-
ció del dèficit econòmic en només 
un any “sense haver hagut de 
prescindir de cap treballador ni 
suprimir cap servei”, així com el 
futur Consell de Formació Profes-
sional i la línia de crèdit Vallès Ori-
ental per a comerços, autònoms i 
petites i microempreses.

També va citar altres projectes 
com el de feminització de l’ocupa-
ció; les accions d’inserció laboral 
de LismiVO; la promoció de pro-
ductes de la terra; el foment de 
l’economia social i solidària; ; el 
portal i l’observatori de polígons 
d’activitat econòmica per afavorir 
l’arribada de noves empreses; l’es-
tudi de fiscalitat dels ajuntaments, 
entre altres iniciatives. “El Consell 
Comarcal no pot ser gris, buro-
cràtic i administratiu, ha de te-
nir color i ànima; ha de fer po-
lítiques per canviar les vides”, 
concloïa Manils. ❉ x.lloreda
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MOCIONS

Mollet en Comú 

reclama un pla de 

xoc per reduir les 

llistes d'espera

MOLLET. En el marc de la segona 

onada de la Covid, Mollet en Comú  

presentarà al pròxim pel ple mu-

nicipal una proposta de moció de 

Sanitaris en Lluita, un col·lectiu de 

professionals del sector que des 

de fa mesos estan mobilitzats per 

la qualitat en la sanitat pública i 

contra les retallades al sector. A la 

moció s’insta a la Generalitat a què 

incrementi dràsticament els pres-

supostos de salut. També es de-

mana al Departament de Salut que 

porti a terme un pla de xoc per re-

duir dràsticament les llistes d’es-

pera i que es reverteixin les reta-

llades patides des de 2010. També 

l’habitatge tindrà el seu espai amb 

una moció amb la qual els Comuns 

volen donar resposta al procés de 

criminalització de l’ocupació no 

delictiva. Per últim no passarà al 

debat del ple una moció que dema-

nanava la creació d’una comissió 

d’investigació municipal dels fets 

ocurreguts durant l'encartellada 

del passat 22 de setembre. ❉

Busquen un veí de 
Mollet de 56 anys 
desaparegut 

MOLLET. Un veí de Mollet de 56 

anys, Leonardo Antonio Falotico 

Capo, està desaparegut des del dia 

15 d'aquest mes. La família el van 

veure per última vegada a l'apar-

cament de sorra de l'avinguda 

Badalona, al costat del camp Zona 

Sud, on aparcava normalment. 

"Ell aparcava el seu cotxe allà. 
Va deixar la meva germana i va 
marxar al seu cotxe però no ha 
tornat", explica Laura Falotico, fi-

lla del desaparegut. La família ha 

denunciat la desaparició als Mos-

sos d'Esquadra. A més, s'ha distri-

buït un cartell amb la descripció 

física de Leonardo d'1,58 m i 72 kg 

de pes. Cabell curt, llis i canós i ulls 

marrons.  

Dos detinguts a Mollet 
per robar una escopeta i 
munició dins un cotxe

MOLLET. Els Mossos d’Esquadra 

van detenir el 14 d’octubre un 

home de 34 anys veí de Mollet i 

un de 49 anys i veí de Montcada i 

Reixac com a presumptes autors de 

dos robatoris amb força interior de 

vehicle, un en grau de temptativa 

i per tinença d’armes i explosius a 

Mollet. Els fets es van iniciar el 12 

d’octubre amb la denúncia d’un 

robatori amb força a l’interior d’un 

vehicle aparcat al camp de tir de 

Mollet en què van sostreure una 

escopeta i munició. Al dia següent, 

els dos homes van ser sorpresos in-

tentant forçar un altre vehicle en la 

mateixa zona. Arran d’aquests fets, 

la Unitat d’investigació de la comis-

saria de Mollet van iniciar una in-

vestigació. Els indicis van permetre 

relacionar els fets amb dos homes 

que ja tenien antecedents policials 

per fets similars. A més, a un d'ells 

li constava una ordre de detenció 

prèvia del Jutjat de Granollers. Des-

prés de passar a disposició judicial, 

els dos detinguts van quedar en lli-

bertat amb càrrecs. 

SUCCESSOS  UN ERA VEÍ DE MOLLET I L'ALTRE DE MONTCADA

l.f.

LEONARDO ANTONIO FALOTICO

MUNICIPAL

La Junta de 

Portaveus de Mollet 

demana retirar els 

honors al rei emèrit

MOLLET.  La Junta de Portaveus de 

Mollet va aprovar aquest dimarts 

una moció presentada per Mollet 

en Comú en què es reclamava que 

es retirin els honors i tots els pri-

vilegis al rei emèrit, Joan Carles I, 

pels presumptes casos de corrup-

ció en què estaria implicat. 

La moció va rebre el suport del 

grup que l’ha  va presentar i d’Ara 

Mollet ERC MES, Podem Mollet i 

Junts per Mollet. El PSC es va abs-

tindre i Ciutadans hi va votar en 

contra. 

En el text aprovat, s'expressa la 

"profunda preocupació per la 
situació política creada per les 
greus acusacions de corrupció 
que pesen sobre el rei emèrit 
Joan Carles I que aprofitant-se 
de seu càrrec ha acumulat una 
gran fortuna". La moció tam-

bé condemna la "fugida, enmig 
d’un procés judicial, als Emirats 
Àrabs per viure una jubilació 
d’or amb tots els seus càrrecs i 
honors intactes". ❉

mossos d'esquadra

L'ARMA  L'escopeta i la munició robada de l'interior d'un cotxe al camp de tir
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>> ELS DIARIS SOMMOLLET, SOMPARETS, SOMMONTORNÈS I LA XARXA DE DIARIS SOM* AL VALLÈS ORIENTAL IMPULSEN UNA CAMPANYA DE SUPORT AL SECTOR LOCAL DE LA RESTAURACIÓ

BAR MÁLAGA
Carrer Santa Teresa, 13
93 639 88 62 (telèfon i whatsapp)
Cuina casolana d'estil mediterrani. 
Esmorzars, menú diari i sopars de 

dilluns a dissabte, tot per emportar.

Facebook: barmalagaa

Instagram: bar_malaga

Horari de dilluns a dijous 8 a 16 h i 
de 19  a 22.30 h. Divendres i dissab-
te de 8.30 a 16 h i de 19 h a 23.20 h.

BAR RESTAURANT RAMIRO
Plaça Pere IV · 600 217 715
Tapes i entrepans freds i calents, 
plats combinats i torrades al gust. 
Servei a domicili i recollida a l'esta-
bliment, de 19 a 22 h.

Instagram: bar_restaurant_ramiro

DONDE EL PEPE CERVECERÍA
Passeig Joan Miró, 8
615 992 074 · 93 574 48 60 
linktr.ee/dondeelpepe (carta)
Entrepans, torrades, aperitius. Espe-
cialitat entrepà de pernil.
Recollida a l'establiment de 18 a 23 h

Facebook: cerveceria.dondeelpepe
Instagram:dondeelpepe_cerveceria/
Horari de 18 a 23 h.

DOLÇ ESTIL
Carrer Brutau, 10 · 93 560 50 52
Productes de pastisseria.
Servei a domicili i recollida a l'esta-

bliment, de dimarts a dimumege, de 

8.30 a 13.30 h.

EL MESÓN
Avinguda Onze de Setembre, 45
93 855 28 15
Entrepans, tapes, amanides, ham-
burgueses, plats combinats.
Recollida a l'establiment, de diu-

menge a dijous, de 9 a 19.30 h, i di-

vendres i dissabtes, de 9 a 22.45 h

EL TASTET DE LA RAMBLA 
Avinguda Onze de Setembre, 84-86
674 163 445 
Cafeteria, pastes, dolços, esmorzar, 
pastissos, postres. Saludable. Ser-

vei a domicili i recollida de 8 a 13 h.

Facebook: lectura.barcelona
Instagram: eltastetdelarambla

FLECA LA FLORIDA PA & CAFÉ
Carrer de la Florida, 22.  
93 143 13 91 
www.flecalaflorida.com
Pa, pastes, entrepans, cafè per em-
portar, pastissos.
Servei a domicili i recollida a l'esta-

bliment, de dilluns a divendres, de 7 

a 13.30 h i de 16 a 20 h, i dissabtes i 

diumenges, de 8 a 13.30 h.

Facebook: fleca.laflorida.5
Instagram: flecalaflorida

FRANKFURT GIO
Carrer de l'Estació, 10
620 17 44 10 · 93 560 02 58 
frankfurtgio@gmail.com 
Menjar ràpid, frankfurts, hambur-

gueses, entrepans i tapes.

Recollida a l'establiment, de 9.15 a 
14.15 h i de 18 a 22 h.

LA BOTIGA
Plaça de la Concòrdia, 4
615 303 425
Pastissos, cookies, smoothies, ba-
tuts, entrepans, pastes. Servei a do-

micili i recollida, de dilluns a dissab-

te, de 9 a 13 h i de 17 a 20 h.

Facebook: labotigallagosta
Instagram: labotiga_bcn

LA TAPA & LA BRASA
Plaça de la Concòrdia, 7  
630 448 949
Menús, carta, paelles, tapes, entre-
pans, cafè... Servei a domicili i reco-

llida a l'establiment, de 9 a 16.30 i de 

20 a 22.30 h.

Facebook: tapa.lallagosta

LOS CANDILES BAR RESTAURANT
Carrer de l'Estació, 11 · 93 560 60 53
www.restauranteloscandiles.es
Menú diari, tapes, plats combinats i 
entrepans. Servei a domicili (coman-

da mínima 15 €) i recollida a l'establi-

ment, d'11 a 15.30 h i de 19 a 23 h, de 

dilluns a dissabte.

Facebook: los candiles
Instagram: bar.loscandiles

MENPHIS RESTAURANT
Plaça de la Concòrdia, 7, local 
93 574 27 48 · 692 367 667 
Frankfurts, hamburgueses, entre-
pans, tapes. Servei a domicili i reco-

llida a l'establiment, de 9 a 23 h.

Instagram: restaurante_memphis

QASIM DONER KEBAB
Carrer Progrés, 6 · 93 112 30 07
Pizzes, doner kebab, arròs amb carn, 
salchipapa. Servei a domicili i reco-

llida a l'establiment, d'11 a 23 h.

RESTAURANT DE L'ASOCIACIÓN 
ROCIERA ANDALUZA 
Carer Girona, 6 
626 307 439 · 93 574 33 65
Carta, plats combinats, paelles per 
encàrrec. Recollida a l'establiment, 

divendres i dissabtes de 19 a 24 h.

Facebook: Asociación-Rociera-An-
daluza-la-llagosta 
Instagram: a.rociera_andaluza_la_
llagosta

RESTAURANTE JJJJ
Passeig Joan Miró, 11
637 14 38 25
Menús, carta, plats combinats, en-
trepans, pasta, torrades, hambur-
gueses. Servei a domicili i recollida 

de 13 a 16.30 h i de 20 a 23 h.

SAK RESTAURANT
Carrer Anselm Clavé, 11
93 560 44 90  · 699 44 00 00
www.sakrestaurant.com
Cuina mediterrània, tapes, hambur-
gueses, torrades, paelles. Fideuà de 
marisc, arròs negre amb sípia, arròs 
caldós de llamàntol. Menú diari. Ser-

vei a domicili i recollida a l'establi-

ment, de dilluns a dissabte, de 12 a 16 

h, i divendres i dissabtes, de 20 a 23 h.

Facebook: sakrestaurant
Instagram: sakrestaurant

SØSTER CAFÉ PILATES
Plaça de la Concòrdia, 5, local 3-6 
(accés per carrer de l'Estació). 
634 815 040
www.sostercafepilates.com 
Cafè, infusions, begudes, suscs, 
pastisssos vegans, pastissos i gale-
tes. Esmorzars i berenars. Recollida 

de 7.30 a 13.30 h i de 15 a 20 h.

Facebook: Søster-café-pilates
Instagram: sostercafepilates

BAR RESTAURANT CAN RAIGUER
Carrer Can Fenosa, nau 21
93 579 49 66 · 602 243 973
www.canraiguer.com

LA LLAGOSTA
Aquell cafè i entrepanet de bon matí que ens carrega 

les bateries pel que resta de dia. Aquell menú diari que 

ens fa sentir com a casa. Aquelles celebracions i àpats 

familiars que gaudim en el nostre restaurant favorit. 

Aquelles viandes exòtiques que vam descobrir en un 

establiment de nom impronunciable i que ara formen 

part dels nostres plats estrella. Aquells platets i 

vermuts que donen als diumenges al matí un aire 

especial. Un patrimoni gastronòmic irrenunciable que 

ara es veu en perill a causa de les restriccions 

temporals a bars i restaurants per la pandèmia. 

Per aquest motiu, des de SOM* impulsem una 

campanya per potenciar els seveis a domicili i per 

endur dels bars i restaurants de Mollet i el Baix Vallès. 

Ja ho vam fer per Sant Jordi amb l'exitosa iniciativa 

llibreriesobertes.cat per fer costat les llibreries en ple 

confinament. Ara toca donar suport al sector local de la 

restauració. Aquests dies, sempre que puguem, prohi-

bim-nos cuinar i ajudem als què sempre han estat al 

nostre costat per fer-nos gaudir del menjar. Perquè ara 

i en el futur volem que els fogons no s'apaguin, volem 

les #cuinesobertes

TRIA QUÈ VOLS I FES LA TEVA COMANDA 

PUJA-HO A XARXES #CUINESOBERTES

CONVIDA A D'ALTRES A PARTICIPAR-HI

1

2

3

Ara més que mai fem costat als 
bars i restaurants de proximitat 
i gaudim de la seva oferta 
gastronòmica. Fem-ho viral!

#cuinesobertes
   No deixem que s'apaguin els fogons

MARTORELLES 

Una iniciativa de SOM* Amb la col·laboració de Amb el suport de

L SECTOR LOCAL DE LA RESTAURACIÓ

De 10 a 15 h. Rostisseria, fi deuada, 

gínia, paella. Plats del dia al perfi l:
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L SECTOR LOCAL DE LA RESTAURACIÓ

MAPA INTERACTIU

Per a més comoditat, localitza el bar o restaurant que vulguis a 
través del mapa que des de SOM* hem habilitat a l'acreça web 
mapa.diarisom.cat. Podràs trobar l'establiment que tinguis més a 
la vora i contactar-hi fàcilment, en un sol clic. Els establiments es 
poden cercar per distància respecte de l'usuari o per població. 
També s'indica com arribar-hi des del punt de localització des d'on 
es faci la consulta en aquell moment, i es podrà trucar, enviar correu 
o consultar les xarxes del negoci. El web interactiu, desenvolupat 
per RoninEstudi (www.ronin.cat), es pot consultar des d'ahir dijous 
en versió ordinador de sobretaula i també en format adaptatiu des 
de dispositius mòbils. Inclou altres restaurants i bars de la comarca.

"Aquests dies, sempre que 
puguem, prohibim-nos 
cuinar i ajudem els bars 
i restaurants, i salvem 
llocs de treball i negocis"

Cuina casolana i brasa. Esmorzars, 
café. Menú per emportar.

Horari: feiners de 5 a 17 h. Dissabtes 

de 7 a 17 h i diumenges de 8 a 17 h.  

MIKEL'S
Avinguda d'en Piera, 37 
661 937 403 · 627 41 87 33
Cuina casolana. Per emportar. De 

dijous a diumenge de 10 a 15.30 i de 

19 a 23 h.

RESTAURANTE CABALLERO
Avinguda d'en Piera, 45
93 002 19 51 · 630 98 24 38
Cuina catalana, tapes i entrepans 
per endur i a domicili. De dijous a 

diumenge de 13 a 16 h i de 19 a 23 h.

ROSTISSERIA EL JOGLAR
Avinguda Joan XXIII, 2
93 570 74 96 · 606 94 18 30
Pollastres a l'ast i a la llenya, plats 
cuinats, canelons, brasa, pa, begu-
des, gelats. De 9 h a 15 h. Dissabtes, 

diumenges i festius.

CERVECERIA RIVOLI 
Carrer Agricultura, 9
93 570 57 57
Especialitat en tapes casolanes. De 

dimarts a dijous de 8.30 a 23 h. Dis-

sabte de 9 a 24 h i diumenge de 9 

a 23 h. Dilluns tancat. Per emportar.

D'GUST
Plaça Major, 7
645 666 606
dgust.micartarestaurant.com
Cuina mediterrània. Take away.

Facebook: degustrestaurantmollet

Horari de 12 a 17 h.

DTAPAS POR MOLLET
Rambla Pompeu Fabra, 12 
93 156 06 07
dtapaspormollet.com
Bar de tapes. Servei a domicili i per 

endur. Obert de 9 a 24 h (tancat de 

16 a 19 h). Dilluns i dimarts tancat. 

Distribució a Mollet, Martorelles, la 

Llagosta i Sant Fost.

facebook.com/dtapaspormollet

EL PATI DE MOLLET
Berenguer III, 71 
93 831 32 29
www.elpatidemollet.es
Especialitat en carns, peix i marisc.

Carta a la bio d'instagram

instagram.com/elpatidemollet/

HOP'S
Plaça Prat de la Riba, 20
655 99 17 73 (whatsapp)
hopsmollet@gmail.com
Cerveses d'importació a domicili. 

Grans descomptes i enviament gra-

tuït (Mollet i rodalies).

Facebook: hops.mollet

LA LLAR D'EN TARIEL 
RESTAURANT BRASERIA
Rambla Pompeu Fabra, 42 
93 570 05 46 · 607 699 912
lallardentariel@gmail.com
Cuina mediterrània, menú diari i car-
ta. Especialitats en arrossos, maris-
cades (només per encàrrec)
Servei de dijous a diumenge. De di-

lluns a dimecres tancat.

Facebook: lallardentariel2013

LA LLESCA MESÓN
Carrer Jaume Coll, 15 · 93 570 97 12
Menú diari i tots els plats de carta. 

Take away i delivery.

Horari: De dilluns a dissabte de 12 

a 16 h i de 19.30 a 23 h (dimecres 

tarda i diumenge tancat).

Facebook: meson.llesca
Instagram.com/mesonllesca

LES PRUNERES RESTAURANT
Carrer la Pau, 48
650 29 86 40
Cuina catalana
Servei de menú diari per emportar

Horari de comandes: de dimarts a 

divendres migdia d'11 a 15 h.

Facebook: restaurantlespruneres

MANJARI
93 007 64 49  
687 131 778 (whatsapp)
Pizzes, tapes, hamburgueses. Servei 

a domicil de 19 a 22.30 h (comanda 

mínima 10 €). Opció app de Glovo.

Facebook: manjarimollet
Instagram: manjarimollet

NEORIS
Rambla Pompeu Fabra, 4, local
93 124 50 32 · neorisrestaurant.com
Cuina de mercat. Servei delivery & 

take away: migdies de dimarts a 

diumenge de 13 a 15.30 h, nits de 

dimarts a dissabte, de 20 a 22.30 h. 

Diumenges, paelles take away.

facebook.com/neorisrestaurant
instagram.com/neoris.restaurant

PITAPES
Carrer Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22 · www.pitapes.com
Vermuts, platets i tapes. Servei take 

away de dilluns a diumenge. 

lacarta.rest/pitapesmollet
Facebook.com/pitapes
Instagram: pitapes_mollet

PUB BRANNIGAN'S
Rambla Pompeu Fabra, 7
627451877 (whatsapp)
Take away. Totes les cerveses amb 

un 30% de descompte. Sol·licita per 

whatsapp i envien vídeo amb les re-

ferències disponibles.

Facebook: Brannigans-Mollet

RESTAURANT L'OLIVÉ 
Carrer Octave Lecante, 17 
(poligon Can Magarola) 
93 570 55 83 · restaurantelolive.com
Cuina de mercat i casolana. Espe-

cialistes en carns a la brasa. Esmor-

zars i menús per emportar.

facebook.com/restaurantoliver

THE BISHOP 
Carrer Pere Ramon, s/n
93 653 65 97 · thebishopmollet.com
Especialitzats en tapes i hambur-
gueses. Servei a domicili a través 

de les app Atumesa i Glovo. Mentre 

durin les restriccions oferim servei 

take away i delivery.

Instagram: @thebishopmollet

facebook.com/thebishopmollet

De dimarts a diumenge, de 13 h a 15 
h i de 20 h a 22.30 h.

BAR CIBERCAFÈ PEPE.COM
Avinguda del Mil·lenari, 15 
93 572 31 50
De dilluns a divendres de 8.30 a 16 h. 

Divendres també de 20 a 23 h. Dis-

sabtes i diumenges de 20 a 23 h. Ser-

vei a domicili només matí-migdia.

BAR RESTAURANT LARROC
Carrer Federico García Lorca, 14
935 688 410
Per emportar. Horari de recollida de 

7.30 a 18 h.

BAR RESTAURANT MARIA
Carrer Major, 53, local C 
677 255 233
De dilluns a dissabtes de 8 a 14 h i 

dissabtes també de 20 a 22 h.

BAR PLAÇA GRAN
Plaça Gran, 03, local A 
93 572 26 17
Horari de 8 a 15 h i de 17 a 19 h. 

Menjar per emportar.

BAR RESTAURANT EL PEDREGAR
Carrer de la Indústria, 4 
608 347 343
De dilluns a dissabte de 7 a 16 h.

BAR RESTAURANT LORO CIRCUIT
Carrer del Rec del Molinar, 3 C.  
PoIigon Circuit · 93 568 99 02
De 5.30 a 16 h.

BAR RESTAURANT TONYSA
Carrer del Pintor Mir, 02, local B
93 568 12 93
De 6 a 16 h. Menjar per emportar.

HAMBURGUESERIA CAFETERIA 
VENÈCIA
Plaça del Mil·lenari, 08, local 01 B
93 763 82 42
De 12 a 15 i de 19 a 23 h.

Facebook: Hamburgueseria Venecia

RESTAURANT MENJARS 
PREPARATS VIRGINIA DOS
Carrer Diputació, 20, local B 
611 630 740
De 10 a 15 h. Rostisseria, fi deuada, 
vedella farcida, canelons, sípia amb 

musclos, truita de carbassó i alber-

gínia, paella. Plats del dia al perfi l:
facebook.com/virginiados20

ROSTISSERIA NOU CAN PAU
Carrer Diputació, 21 
93 568 36 01 
rostisseriacanpau.cat
Pollastre a l'ast de tota la vida. Ros-
tisseria. De dimarts a diumenge de 

8.30 a 15 h.

PIZZERIA MIL·LENARI KEBAB
Plaça del Mil·lenari, 07, local 2 
93 572 15 54 
pizzamillenari.es
De 12.30 a 23 h. També servei a do-

micili. Carta disponible al web.

TOP KING DÖNER KEBAB
Carrer Major, 54 
93 568 84 30
Restaurant turc, pizzeria, bar. De 11 

a 23 h. Accessible des de Just Eat.

Facebook: King kebab Montmelo

MONTORNÈS

HOSTAL SERRA 
Carrer Major, 1 
93 579 98 81 · www.hostalserra.com
Dinars de fonda. Dilluns tancat. De 

dimarts a divendres de 8 a 15 h. Dis-

sabte i diumenge de 9 a 15 h. Co-

mandes de 9 a 13 h. Servei a domi-

cili i per emportar.

facebook.com/hostalserra

NOU TROPICAL
Carrer Vic, 7
93 511 44 70
De divendres a diumenge de 20 a 23 

h. Per emportar.

VIENA
Carrer Verneda del Congost, s/n 
93 745 07 73
Carta disponible a www.viena.es
Entrepans, amanides, esmorzars. 

Horari de 8 a 23 h. 

Opció comanda on line.

AIRES IBÉRICOS
Carrer Estrella, 5 
93 179 70 90 · 693 71 69 09 
Entrepans, tapes i creps.
Menjar per emportar

Horari: de 9.30 a 14 h i de 17 a 19 h.

BAR LA CANTONADA
Carrer Joan XXIII, 13-15
616 79 20 62

               LOCALITZA I CONTACTA AMB AQUESTS ESTABLIMENTS AL WEB MAPA.DIARISOM.CAT

MOLLET

MONTMELÓ
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Esmorzars, tapes, entrepans. Per 

emportar. Horari: de 8.30 a 14.30 h 

i de 18 a 21 h.

BAR LOS HERMANOS
Carrer Federico García Lorca, 21
93 568 83 56
Menjar per emportar.

BRASSERIA CAMPINS
Avinguda Riu Mogent, 1 
93 552 28 69
Menjar per emportar. Caps de set-

mana tancat.

CAN CAMPA
Avinguda Onze de Setembre, 2
93 572 01 57
hotelcancampa.es
Menjar tradicional i casolà. Carns i 

horta de proximitat.

CAN CUFÍ 
Catering & Events
Polígon industrial el Raiguer, nau 19
93 138 13 54 
www.cateringcufi .com
Servei de càtering.

CARPI PIZZA
Plaça dels Països Catalans, 2
93 572 06 06 
carpipizzamontornes.es
Pizzes artesanes. A domicili o per 

recollir. Carta disponible al web. Ho-

rari, tots els dies de 19.30 a 23 h.

facebook.com/carpipizza

CASABLANCA RESTAURANT
Avinguda Barcelona, 37 
644 777 511 
www.casablancarestaurante.es
Carta i pizzeria. Menjar per empor-

tar. Carta disponible al web. Horari: 

de dilluns a divendres i diumenges 

de 8.30 a 16 h. 

Facebook: Casablanca Restaurant

EL VINTIVUIT
Carrer Major, 28
648 975 268 (telèfon i whatsapp)
Vins, caves, degustació. Horari de 

comandes pe recollir, de 19 a 22.30 

h de dimarts a dissabte.

instagram.com/elvintivuit

EURO DÖNER KEBAB
Carrer Major, 41
93 124 18 98
Menjar per emportar. Telèfon i dis-

ponible a través de Just Eat.

FORN DE PA ELENA
Carrer Major, 45

93 572 19 93
Servei per emportar.

HERMANO DÖNER KEBAB
Carrer Federico García Lorca, 23
93 568 83 56 
631 436 051 (whatsapp)
Menjar per emportar i servei a do-

micili gratis per comandes mínimes 

de 10 €. Döner i pizzeria. Obert tots 

els dies.

Facebook. Hermano Doner Kebab

LA GADITANA
Avinguda Onze de Setembre, 18
93 189 13 33
Freiduria i Rostisseria

Menjar per emportar i encàrrecs

Horari: de dijous a dissabte de 9 a 

15 h i diumenges de 10 a 15.30 h.

Facebook: LaGaditana.montornes

LA GRAPPA RESTAURANT
Carrer Euskadi, 6 
93 568 83 69 · 661 848 137 (Sergio) 
Cuina mediterrània feta al moment i 
100% casolana. Especialitat en car-
ns a la brasa, hamburgueses i tapes.
Menjar i beguda per emportar i ser-

vei a domicili. Promocions i ofer-

tes setmanals. Preus assequibles. 

Obert cada dia, comandes a domicili 

per whatsapp abans de les 15 h.

Instagram: lagrapparestaurant

LA TAS-K
Carrer Major, 66
625 452 039
Menjar per emportar.

PAN Y VINO MONTORNÈS 
Carrer Can Parellada, 26, nau 1
(Polígon Industrial Can Parellada)
93 101 08 56
Cuina casolana. Menú diari. Horari 

de dilluns a divendres de 7 a 15.30 

h, entrepans i menús per emportar. 

Encàrrecs per telèfon o mail panyvi-

noMontornes@gmail.com

Facebook: PanyVinoMontornes

PIZZERIA IUVENTUS
Carrer Major, 41
605 196 445
Pizzes i coques per endur i recollir.

RANCHO LOS GORDOS
Carrer Llibertat, 7
93 158 64 74
Esmorzars, dinars i sopars. Per em-

portar. Horari: de 7 a 23 h. 

Facebook: Rancho Los Gordos

RISTORANTE BELLA LUNA

Avinguda Onze de Setembre, 3
93 750 31 16 · 650 61 75 68
Pizzeria. Per emportar. 

Horari: de dimarts a dijous de 19 a 

23 h, divendres de 19 a 23.59 h, dis-

sabtes de 13 a 23.59 h i diumenges 

de 13 a 23.30 h.

RV ROSTISSERIA
Rambla Sant Sadurní, 5
93 568 19 44
Pollastres a l’ast, menjars casolans, 
plats precuinats i bodega per em-
portar. Rostisseria amb celler propi. 
Vins a granel. Galtes, botifarres. De 

dijous a diumenge de 10 a 16 h.

Facebook: rostisseria rv

SALÓN DEPORTIVO
Carrer Blas Infante, 2
625 45 58 82
Facebook: salondeportivofutbolines

TAVERNA AMBIGÚ
Carrer Major, 64
93 572 38 92 · 679 43 58 72
www.ambigutaverna.com (carta)
Pernil, torrades, esmorzars, amani-

des, formatges. A domicili i recollir.

Facebook: ambigu montornes

TASTA’M I BEU
BAR BODEGA ÁLVAREZ
Carrer Blas Infante, 15
93 568 64 32
Torrades, hamburgueses, brasa i 
sandvitxos per emportar.

TELEPIZZA
Carrer Can Parera, 20-22
93 572 27 28
www.telepizza.es
Carta disponible al web. Horari de 

13 a 15.30 h i de 19 a 23 h (fi ns a les 
24 h divendres i dissabte).

TENS GANA?
Carrer Major, 37
93 572 98 58 · 637 706 295 
Menjars cuinats a foc lent, amb 

productes de temporada. Entrega 

a domicili a Vilanova, Vallromanes, 

Montornès i Montmeló.

Horari encàrrecs i per endur d'11 a 

16 h i de 19.30 a 24 h.

Facebook: tensganamontornes 

VIÑALLONGA PASTISSERIA
Carrer Jacint Verdaguer, 3 
93 568 06 61
vinyallonga.com/offi ce-delivery
Cuina casolana, menús equilibrats. 

Menú diari disponible per emportar 

i servei a domicili (als dos Vallesos, 

#cuinesobertes  No deixem que s'apaguin els fogons

    

Maresme i Barcelonès). Esmorzars, 

vermuts i brunchs a casa, càterings.

facebook.com/vinyallonga 

XURRERIA CA LA MARIA
Carrer Blas Infante, 5
652 103 169
instagram.com/xurreriacalamaria/

BENVINGUTS
Plaça de Josep Marcer, 3 
93 573 05 08
restaurantebenvinguts.com
Especialitats xineses.

BONA TAPA
Avinguda Catalunya, 111   
93 681 91 06  
608 48 20 55 (whatsapp)
Servei a domicili, de dilluns a diven-

dres de 10 a 14 h i nits de divendres 

a dissabte de 19.30 a 21.30 h. Per 

recollir de dimarts a diumenge de 9 

a 15 h. Comandes també per mis-

satge als perfi ls de xarxes.
facebook.com/bonatapaparets 
instagram.com/bonataparets 

CAFÈ PARÍS
Carrer Monistrol, 1, local 27-28
625 045 035
Facebook: Cafe paris

CAN BALA
Avinguda Lluís Companys, 35 
93 562 48 42
Per emportar.

CAN BUTJOSA THE JOSÉ'S BAR
Carrer de la Salut, 37  
665 618 550 · 93 515 67 37
Instagram: can_butjosa

CAN LITUS
Carrer Víctor Català, 9-13 
692 043 353      
De dilluns a dissabte de 7.30 a 15 h 

i de dijous a dissabte també de 20 

a 23 h. 

CAN PARERA
Carrer Sant Joan Bosco, 6  
93 562 12 61 
www.canparera.es
Per emportar i a domicili. Tots els 

dies de 9 a 16 h (dissabte tancat).

DAHLIA PASTISSERIA
Carrer Aragó, 11 · 654 857 390 
dahlia-pastisseria.negocio.site
També servei a domicili.

DGUSTA PARETS
Passatge de l'Amistat, s/n  
93 011 08 72 
687 46 96 78 · 626 14 60 91
Pastisseria, forn de pa, cafeteria. 

Obrador artesà. També a domicili. 

De dilluns a dissabte de 8 a 13 h.

dgustaparets@gmail.com

EL JARDÍ RESTAURANT
Carrer Barcelona, 1 
93 562 01 03
restauranteeljardi.com
Cuina slow food amb productes de 

temporada km 0. Per emportar. Ho-

rari: de dimecres a dilluns, dimarts 

festa.  Carta disponible al web 

Instagram: restauranteljardiparets

EL RACÓ DE LES BRASES
Carrer Raval, 1
93 573 00 61 · 649 41 98 26
Menú diari, també a domicili. Horari: 

De dilluns a diumenge de 9 a 16 h i 

dissabte i diumenge de 13 a 15.30 i 

de 20 a 22.30 h. Facebook: El Racó 
de les Brases Parets Del Valles.

EL SOL   
Carrer Víctor Català, 15  
93 562 19 68 · 699 960 111
Per recollir o emportar, menú i carta.

facebook.com/elsolrte

EMILIANO'S TAPAS & GRILL
Avinguda Pedra del Diable, 28 
93 561 52 14 
També a domicili. De dimarts a di-

vendres de 10.30 a 15.30 h i de 20 

a 22.30 h.

ENBOCA
Carrer la Volta, 3, 1a planta  
93 624 07 22 
Cuina cretiva. Menús per endur.

www.enbocairanzo.com 
facebook.com/enbocairanzo

FRANKFURT INNSBRUCK
Carrer de la Independència, 51 
93 573 04 45 

FRANKFURT LASA
Carrer Salvador Espriu, 10,  
650 271 466  
De dilluns a dissabte de 7 a 20.30 h.

GALERIA 85
Avinguda Verge de Montserrat, 55  
93 562 10 28
Tots els dies de 12 a 15 h. 

GELATO DI FABIO
Carrer Francesc Eiximenis, 20-22

Una iniciativa de SOM* Amb la col·laboració de Amb el suport de

PARETS
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www.cateringcufi .com

13 a 15.30 h i de 19 a 23 h (fi ns a les 

vinyallonga.com/offi ce-delivery

8

satge als perfi ls de xarxes.
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622 82 61 90  
gelatodifabio.negocio.site 
De dilluns a dissabte. Horari. de 

8.30 a 10.30 h.

GUST D'ÀSIA
Avinguda Francesc Macià, 12  
93 562 44 85
Menjar xinès. Tots els dies de 12 a 

16 h i de 20.30 a 22.30 h. 

 
KEBAB DÖNER PARETS 
Avinguda Lluís Companys, 23  
93 573 08 05
També a domicili. Cada dia de 12 a 

23 h.

KEBAR 
Carrer Aragó, 13   
696 199 659 / 93 176 59 52
Menú diari per emportar i a domicili. 

Cada dia de 10 a 15.30 h i de 20 a 23 

h (diumenge tancat). Horari recolli-

da de 13 a 15.30 h.

Facebook: kebar

LA LOLA BURGERS & BEERS
Plaça Doctor Trueta, 1   
93 573 13 16
També a domicili (distribució Pa-

rets, Mollet, Lliçà de Vall, Montmeló i 

Montornès). Tots els dies de 12 a 16 

h i de 19 a 22.30 h.

instagram.com/lalolaparets

LA NORIA BAKERY 
Avinguda Josep Tarradellas, 1 
93 000 89 82 
www.lanoriabakery.com
Cafeteria. Cafès, tès, chai latte, ba-
tuts, sucs naturals, cupcakes, chee-
secakes... Servei delivery & take 

away. De 9 a 12 h i de 16 a 19 h.

facebook.com/lanoriabakery

LA TASCA 
Carrer de Monistrol, 1  
692 343 767 
Per emportar i a domicili.

PARETS LLEVANTPARK 
Carrer Tenes, 1   
93 562 01 37  
llevantpark.com
Menjar per emportar i a domicili. En-

trepans clàssics i espeicals, amani-

des, menú, tapes, brasa, esmorzars.

Horari de dilluns a dijous de 5 a 17 
h, dissabte de 7 a 17 h i divendres i 
dissabte de 19 a 23 h.
facebook.com/llevantpark

PIZZA VALLÈS 
Avinguda Pedra del Diable, 9 

93 562 28 22 
Menjar a domicili. Pizzes artesanes 

elaborades amb ingredients naturals.

Instagram.com/pizzavalles

PIZZERIA 1900 
Carrer Víctor Català, 1   
93 676 21 04
www.pizzeria1900.cat/parets 
Productes frescos i gran varietat de 
sabors autènticament italians.Re-

collida i també a domicili. Tots els 

dies de 13 a 16 h i de 20 a 23 h. Car-

ta disponible al web. 

Instagram.com/pizzeria__1900

RESTAURANT LA NAU 
Carrer Garbí, 4   
935621562 · 626874859 
www.restaurantlanauparets.com 
Menjar italià i cuina de mercat. 

Menú diari i carta. Servei a domicili i 

take away. Servei de càtering. Horari 

de 6 a 18 h de dilluns a diumenge. 

Facebook: RestaurantLaNauParets

SNACK BAR LA PÉRGOLA 
Carrer Pau Casals, 33
93 573 12 93
Entrepans i tapes per emportar.

De 7 a 13 h. De dilluns a dissabte.

Facebook: La Pérgola Parets

TIRAMISÚ 
Carrer Canigó, 5   
654 825 347 
Cuina italiana, mediterrània i vega-

na. Servei a domicili i per emportar. 

Menús pizza, puccia (entrepà de pa 

de pizza), tapes. 

facebook.com/tiramisuparets

TRES ROSES 
BAR RESTAURANT 
Carrer Mary Santpere, 1  
606 147 827 (whatsapp)
Hamburgueses, tapes i entrepans. 
Recollida i també a domicili (servei 

gratuït). Diumenges carn a la brasa.

Dijous a diumenge de 12 a 15 h i de 

19 a 23 h. Dimarts i dimecres de 8 

a 12.30 h. 

Facebook: tresrosasrestaurante

QUIBUS 
Avinguda Pedra del Diable, 9 
93 562 53 84 · 698 203 942
722 764 230 (telèfon i whatsapp)
Snack-bar. Servei delivery i take 

away. De dilluns a divendres de 9 

a 15 h i de 19 a 22.30 h i dissabtes 

i diumenges de 10 a 15 h i de 19 a 

22.30 h. 

facebook.com/Quibusrestaurante

TRIA QUÈ VOLS I FES LA TEVA COMANDA 

PUJA-HO A XARXES #CUINESOBERTES

CONVIDA A D'ALTRES A PARTICIPAR-HI

1

2

3

Ara més que mai fem costat als 
bars i restaurants de proximitat 
i gaudim de la seva oferta 
gastronòmica. Fem-ho viral!

BAR DE PASO 2 
Avinguda Sant Jeroni, 14-16 
93 593 28 25
Menjar per emportar de divendres a 

diumenge 7 a 11 h.

BAR JOAN
Carrer Barcelona, 76
93 145 96 96
De dilluns a divendres de 7 a 18h, 

menjar per emportar.

BAR RESTAURANT EL FAMILIAR
Avinguda Sant Jeroni, 3
93 573 43 66 
Menjar per emportar. De dilluns a di-

vendres de 8 a 16 h.

BAR-RESTAURANTE TRES COPAS
Carrer Barcelona, 136 
93 579 00 76 · 616 582 108 (Gema)
Cuina casolana, entrepans, menú Es-
pecialitat: Arrossos, tapes. Recollida 

i domicili (Mollet, Parets, Martorelles, 

Sant Fost, Santa Maria i la Llagosta). 

Instagram: @bar_3copas / Face-
book: Bar-Restaurante Tres Copas

CAFETERIA ANGELA’S
Avinguda Sant Jeroni, 4
93 573 44 55 
De dilluns a divendres de 6 a 18h 

dissabte i diumenge de 8h a 14h

Servei menjar per emportar.

CAFETERIA EL XARAGALL
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08
Vermuts, platets i tapes. Servei de 

recollida. Feiners de 7 a 12 h

facebook.com/cafeteriaelxaragall

CAMPUS BAR
Avinguda Mauri, s/n
93 599 14 70 
681 665 145 (whatsapp)
Dijous, divendres i dissabte. De 18 a 

23 h. Menjar per emportar

EL CELLER DE CAN TORRENS
Plaça de les Glòries Catalanes, 3
93 570 76 66 
www.cellerdecantorrens.com
Divendres, dissabte i diumenge re-

collida i entrega a domicili.

EL FORNET
Avinguda Sant Jeroni, 13-15
606 90 38 49
Per emportar. Feiners de 5 a 18 h. 

Cap de setmana de 7 a 14 h

LA CÚPULA
Carrer. Prat de la Riba, 4
93 570 92 83
lacupula.cat (carta i comandes)
Especialitat en hamburgueses. Take 

away de dimarts a diumenge, i ser-

vei a domicili, de divendres a diu-

menge. Horari: de 20 a 23 h

instagram.com/lacupulabar

LA ROSTISSERIA DE SANT FOST
Carretera Badalona, 253 
93 570 88 41
De dijous a diumenge de 9 a 15 h.

PIZZERIA CAN MARU
Carretera de Barcelona, 94 
93 544 51 40 · 696 247 087
De dijous a diumenge de 19h a 23h

Per emportar i entrega a domicili

facebook.com/pizzeriacanmaru

RESTAURANT CA L’AGUSTÍ
Carrer Joaquim Blume, 21 
93 709 86 01
Menú diari per 10 € (18€ caps de 
setmana). També carta, paelles i fi-
deuà. Esmorzars i entrepans. 

RESTAURANT CATALUNYA
Avinguda Catalunya, 15 
680 660 336
Per endur tots els dies de 7 a 16 h.

instagram.com/rest.catalunya

XURRERIA PERE
Davant del camp de futbol
607 256 855
Dissabte i diumenge. Per emportar.

SANT FOST

"Comparteix a les xarxes 
les teves comandes amb 
l'etiqueta #cuinesobertes i 
esperona a d'altres perquè 
col·laborin en la iniciativa"

"El web interactiu
mapa.diarisom.cat recull 
un ampi llistat, obert als 
bars i restaurants que, de 
franc, s'hi vulguin afegir"
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Salvador Xicola

Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Ampliació del 
termini per 
sol·licitar auditoria

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

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

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

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

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

la societat.

Caixabank i el Consell Comarcal 
acorden finançar projectes 
empresarials amb microcrèdits

Pimec premiarà 
la innovació de 
les pimes per 
combatre la Covid

Endesa reforma 
part de la xarxa 
elèctrica de mitja 
tensió de Sant Fost

BAIX VALLÈS. Un milió d’euros en 

microcrèdits per als autònoms, els 

emprenedors i les microempreses 

del Vallès Oriental. Aquest és l’acord 

que subscrivien aquest dijous el 

Consell Comarcal i Caixabank per 

reactivar l’autoocupació, l’empre-

nedoria i l’activitat empresarial en 

temps de pandèmia. L’objectiu és 

reforçar la igualtat d’oportunitats 

amb una línia de finançament que 

fomenta l’autoocupació i l’emprene-

doria entre els col·lectius amb més 

dificultats com nous residents, per-

sones amb discapacitat i amb espe-

cial atenció als col·lectius en situació 

de vulnerabilitat.

La mesura, acordada per un any 

però prorrogable a quatre més, 

forma part del Pla de Reactivació 

Econòmica i Social aprovat pel 

Consell Comarcal i la Taula Vallès 

Oriental Avança abans de l’estiu 

per pal·liar els efectes socioeconò-

mics de la pandèmia, i suposa un 

BAIX VALLÈS. Pimec Vallès Oriental 

premiarà el pròxim 30 d’octubre 

el talent de les pimes del territori 

que han destacat aquest any per 

les seves iniciatives empresarials. 

En aquesta edició, la comissió exe-

cutiva de Pimec, formada per 16 

empresaris de la comarca, ha volgut 

donar relleu a les microempreses 

amb capacitat d’innovació a l’hora 

de contribuir, a través dels seus pro-

ductes i serveis, a combatre els efec-

tes de la Covid-19.

De totes les empreses que s’han 

presentat, les tres microempreses 

finalistes als premis són Asocard 

Engineering SL, de Parets del Va-

llès, per la producció de respiradors 

3D; Sancor Transformadores SL, de 

Montornès del Vallès, per instal·la-

cions amb sistemes IT d’ús mèdic; i 

Ecelini SL de la Garriga, fabricant de 

respiradors 3D.

Aquesta edició 2020 és la primera 

que la patronal endega al Vallès Ori-

ental i procedirà a lliurar-los cada 

any. Les microempreses (d'1 a 10 

treballadors) configuren el 85% del 

cens empresarial de la comarca. ❉

SANT FOST. Endesa ha finalitzat re-

centment els treballs de reforma de 

part de la xarxa elèctrica de mitjana 

de tensió de Sant Fost amb l’objectiu 

de reforçar la qualitat i la garantia 

del servei. L’actuació, que ha supo-

sat una inversió de 90.000 euros, 

beneficia més de 1.700 clients. Els 

treballs han consistit a renovar una 

línia subterrània de mitjana tensió 

ubicada a la zona boscosa de la ur-

banització de Mas Llombart. Així, 

s’ha estès un total de 547 metres de 

cablejat per tal d’augmentar la resis-

tència i fiabilitat de la xarxa elèctrica 

davant d’eventuals incidències.

Aquesta actuació se suma a les 

de principi d’any a Sant Fost que 

van consistir en la construcció 

d’una nova línia de 25 kV per tan-

car una anella elèctrica, que pos-

sibilita que, en cas d’incidència o 

d’indisposició d’una de les línies 

principals, es pugui donar servei 

als clients afectats per una via al-

ternativa (tot recuperant més rà-

pidament potència i clients). ❉

EMPRESA  EL BANC I L'ENS SUPRAMUNICIPAL SIGNEN UN CONVENI PER UN MILIÓ D'EUROS

SUBMINISTRAMENTS

x.l.

SIGNATURA El conveni es va materialitzar aquest dijous en un acte a l'Ajuntament de les Franqueses

ajut per al finançament de micro-

empreses, negocis d'autònoms i 

projectes d'autoocupació.

Els beneficiaris seran professi-

onals autònoms i microempreses 

amb menys de deu treballadors i 

una facturació anual inferior a dos 

milions d'euros. Els sol·licitants 

podran optar a microcrèdits per 

un import màxim de 25.000 euros, 

finançament màxim fins al 100%, 

tipus fix del 5,9% sense garantia 

real, termini amortització 6 anys, 

carència 6 mesos i fins al 20% del 

crèdit es pot destinar a circulant. A 

més, podran accedir-hi persones 

sense garanties complementàries 

ni necessitat d’avals. Els ajuts es po-

den sol·licitar al Consell Comarcal, 

que derivarà la petició a l’oficina 

de referència de Caixabank. Per re-

bre l’ajut, caldrà un pla d'empresa i 

l'informe favorable de viabilitat del 

Consell Comarcal.

D’altra banda, Caixabank també 

posa a disposició una altra línia de 

finançament destinada a autònoms 

i microempreses amb la finalitat 

d’atendre necessitats de circulant 

derivades de la Covid-19, una línia 

que compta amb el suport del Fons 

Europeu d’Inversions. Segons Car-

me Sabrí, directora de banca d’ins-

titucions de CaixaBank, l’entitat ha 

finançat durant els primers nou me-

sos de l’any 24.764 petits projectes 

per un import total de 214 milions.

Col·laboració publicoprivada
Francesc Colomé, president del 

Consell Comarcal, destacava la col-

laboració entre l’administració pú-

blica i les entitats privades per fer 

reeixir els projectes, especialment 

en moments complicats, i afirmava, 

adreçant-se a Caixabank, que “ara 

és moment perquè els bancs tor-

nin a la societat tot el que us hem 

estat aportant”. 

Jordi Manils, vicepresident segon 

i conseller de Promoció Econòmica 

i Estudis, també agraïa implicació 

dels agents econòmics i desitjava 

que “aquest sigui el primer de 

molts acords que han d’arribar en 

el futur”. També destacava que la lí-

nia de microcrèdits “són una nova 

eina a disposició del teixit pro-

ductiu de la comarca”, i afirmava 

que “avui tots plegats demostrem 

que som útils a la ciutadania”.

Finalment, Carme Sabrí assegura-

va que l’acord és una manera molt 

efectiva d’arribar al territori, de la 

mà de les entitats locals i comar-

cals, i confiava que els microcrèdits 

siguin útils per al finançament de 

microempreses, emprenedors, au-

tònoms i comerços, especialment en 

un moment en què els negocis tenen 

molta necessitat de liquiditat.  ❉ x.l.
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OPINIÓ

El tancament de bars i restaurants per intentar contenir el rebrot de la Covid-19 

ha fet ploure sobre mullat. La restauració és un dels sectors més tocats pel 

primer confinament i es tornen a trobar amb la persiana abaixada i una situació 

molt precària. Les mesures anunciades per la Generalitat són econòmicament 

insuficients –a banda que caldrà veure l'agilitat burocràtica a l'hora d'ingressar 

ajudes i si la proposta de canvis a la llei de contractes serà efectiva per al 

pagament de lloguers en negocis ja molt tocats–.

La restauració no és l'únic sector que pateix aquestes mesures –també els 

centres estètics i continuen les dificultats als treballadors de la cultura–, però 

sí que té un marge per reorientar-se i oferir serveis a domicili i per emportar. 

Per això, Som* proposa ser-hi al costat i posar un bri de sorra per ser part de la 

solució. Oferim difusió gratuïta a les seves propostes i també us esperonem a 

explicar les vostres experiències gastronòmiques amb l'etiqueta #cuinesobertes. 

En moments crítics, l'ajuda mútua és clau. Que no s'apaguin els fogons!

CUINES OBERTES I AJUDA MÚTUA

Editorial

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de 
premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s 
a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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 O és que les mesures que el Govern 
de la Generalitat no tinguin sentit.

NO és que es percebi negligència 
o poca resolució per aturar el ràpid 

risc de rebrot de la covid per part del Govern.
NO és que un NO vulgui dir que tot està 

mal fet per part de les autoritats. Expressar 
rebuig, dir NO, en la nostra cultura es veu i es 
viu com una esmena a la totalitat, i això és un 
problema per al qui percep una negativa com 
un rebuig total i respon amb evasives o indi-
ferència. No permet pensar que no tot està 
ben fet per molt bona voluntat que s’hi posi.

Doncs això, així no. No hi estic d'acord amb 
les darreres mesures adoptades pel Govern, 
que em semblen desequilibrades i precipita-
des. Crec honestament que la crisi pandèmi-
ca s’està convertint en un element mediàtic 
que té les seves pròpies derivades polítiques, 
sanitàries, socials i culturals.

Poc importa ara per ara la situació estruc-
tural dels sectors econòmics com tampoc les 
condicions laborals de sanitaris o educadors. 
El que realment importa són que els números 
no sobrepassin un límit que faci saltar a les pri-
meres planes dels mitjans de comunicació la 
gestió per si mateixa de la crisi sanitària. Ja no 
parlem de persones o territoris sinó que par-
lem de si la corba puja o baixa, o si el factor R 
està per sobre o per sota de l’1.

Tinc la sensació que cadascun dels go-
verns, el català, el madrileny, el central o el 
que sigui, mantenen un objectiu comú de 
mantenir sotmesos a la gestió politicosani-
tària els ciutadans o bé per por de què diran, 
o bé, per manca de recursos que possibilitin 
que la gent gestioni amb precaució el seu dia 
a dia. Això se li diu paternalisme.

La bogeria i la frivolitat amb què el govern 
de Madrid està gestionant l’augment desen-
frenat de contagis, i la poca visió del govern 
Sánchez a l'hora de fer front a la campanya 
política d’Ayuso i Casado, fa que l’opinió pú-
blica vegi com a “ponderades” la gestió de la 
pandèmia a la resta de territoris de l’Estat, 
obviant intencionadament o no, una mirada 
crítica cap a ells també.

No estem al mes de març. Ni en nombre de 
casos ni en les condicions econòmiques i soci-
als que arrosseguem a partir del confinament. 
No es pot reproduir un esquema similar al del 
mes de març, encara que sigui com es diu ara 
“quirúrgic”, sense tenir en compte que tancar 
sectors econòmics com el de la restauració 
no tindrà derivades impossibles de sostenir 
ni per part de l’administració ni per part dels 

Així NO

N

GERARD
PIÑERO
Pagès i cuiner

ajuts familiars que ja estan molt esgotats.
No es pot demanar sacrificis, solidaritat 

o resiliència –paraules que a Madrid es tra-
dueixen com a combat o lluita– sense que hi 
hagi un pla d’ajuts econòmics no només clar, 
sinó efectiu, immediat i ambiciós: que aques-
tes noves mesures sanitàries només tinguin 
un fons d’ajut de 40 milions d’euros i una lí-
nia d’avals públics per generar més deutes 
als negocis és com una broma de mal gust. 
No cal parlar de números que a la fi no són 
reals sinó que el que cal és parlar d’una Pla 
d’Emergència. No crec que es posi en dubte 
que el govern actua. Ningú posa en dubte que 
amb la Covid-19 hi hem de conviure durant 
un llarg temps però una cosa és conviure-hi i 
una altra és viure-hi en tot moment.

Sé que tot plegat són bones paraules però és 
que cap autoritat ens ha mostrat dades sobre 
les afectacions que tenen els contagis per coro-
navirus en centres estètics, bars o restaurants. 
Tampoc, ens expliquen què és el que manca en 
el sistema sanitari o educatiu, cosa que em fa 
pensar que els bons números que presenta la 
gestió en aquests dos àmbits tenen molt a veu-
re amb esprémer el personal sense oferir poca 
cosa a canvi. Cremar els recursos humans per 
un bé superior és negar futur a aquests sectors.

L’opinió pública no té totes les eines per 
poder mantenir un mínim d’esperit crític da-
vant d’una situació que no només demana sa-
crificis sinó que també demana sobreviure.

Vivim una era de poca empatia entre no-
saltres, inclús entre els que suposadament 
estan al “lloc correcte de la història”. No ens 
parem a pensar dues vegades les coses i dei-
xem que els experts o òrgans superiors de-
cideixin per uns gestors polítics que valoren 
més confeccionar un pla o valorar unes xifres 
que emprendre la subversiva idea de tenir 
sentit comú o intuïció davant d’una realitat 
més que evident: estem davant una crisi que 
ningú pot sostenir en aquestes condicions.

Per últim, em sembla lleig i brut filtrar les 
mesures que havia d’adoptar el Govern prè-
viament a la premsa, així com és preocupant 
demanar sacrificis durant quinze dies un altre 
cop, i que el diu següent ja hi hagi autoritats que 
sense vergonya diguin que el tancament es pot 
allargar. Això és donar seguretat als ciutadans?

Per cert, Ada Colau quan ajornaràs les res-
triccions de circulació als cotxes vells per quan 
la gent s’hagi recuperat de la crisi que està vi-
vint? Ho dic perquè em sembla una vergonya 
demanar sacrificis per una causa tan noble 
com aturar la contaminació a la ciutat comtal 
si el que pots provocar és que el que no puguis 
parar és la desafecció cap a aquesta causa i cap 
a la política progressista en general. És de la 
supervivència de les persones el que està en 
joc alcaldessa! L’emergència climàtica no es 
pot dissociar de l’emergència social.

Lliri blanc, copa blanca de la dignitat humana, 
al sol li demana plenitud, 
a la lluna la claror del silenci, 
a la nit i al dia, esplendor de la imatge del jo. 
Lliri blanc, Jordi, el sol l’il·lumina, 
la lluna li explica el somni d’un futur feliç. 
La mentida intenta allunyar-lo del sol, 
li diu que el silenci esdevindrà suplici. 
El lliri és blanc, 
flor que agermana tots els colors de les flors, 
ensenya a plorar i a riure, 
llàgrimes i rialles coronen els herois. 
Jordi Turull, heroi de la dignitat.

Joan Sala Vila

es flors amb els seus colors són 
càtedra de filosofia de la vida. 
Els colors s’agermanen amb les 
passions humanes, que, donant 
la mà a la intel·ligència, alenen 

la imatge de les persones. La imatge de les 
flors tramet alegries i penes. Alegries i pe-
nes són forjadores de la identitat. 

Heu llegit que la història de la humanitat 
comença en un jardí temporal per conver-

L

JORDI TURULL, 
CAPDAVANTER 
DE LA DIGNITAT 

Amb la col·laboració de 

Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

tir-se en etern? El procés estava supeditat 
a la llibertat i la bellesa del jardí terrenal 
la creaven les persones. Les persones flors 
de la història. 

No totes brillen amb la mateixa identitat, 
però n’hi ha unes que la seva brillantor en-
lluerna, il·lusiona i crea desig de ser com 
elles. És la lluentor de les flors perseguides 
i privades d’un conreu natural adient. Però 
la natura és sàvia i malgrat el conreu des-
astrós les flors cada dia són més brillants. 

Secrets de la natura. Són les flors que 
els jardiners creguts de la seva prepotèn-
cia deixen de banda, no estimen les flors. 
Quantes flors es marceixen en les presons, 
perquè no són el seu jardí, però malgrat el 
mal conreu, la flor té vida pròpia, el preso-
ner tancat injustament fa del sacrifici i el 
dolor el millor conreu de la seva vida. 

Catalunya és un jardí ple de flors que 
omplen els camps, jardins de la pagesia, 
pagesia d’una política humana de la digni-
tat. I les flors en són els seus fruits. I els 
seus colors denunciadors de la innocència 
en un conreu que té una norma central: el 
respecte a les persones. Els independen-
tistes, com demòcrates que són, conreen el 
seu jardí amb la saó de la dignitat.

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al 
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art 

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai



dv, 23 octubre 202018

MOLLET. El DM Group Mollet de la 

Lliga d'EBA tampoc jugarà partits 

oficials aquest cap de setmana ni el 

proper, és a dir, les jornades 2 i 3, 

perquè s'han ajornat els partits tal 

com va passar amb la primera jor-

nada. L'ens federatiu espanyol va 

arribar ahir dijous a un acord amb 

els clubs catalans de la Lliga EBA 

per ajornar quinze dies més l'inici 

de la fase regular i d'aquesta mane-

ra la competició començarà el 7 i 8 

de novembre.

Segons ha pogut saber el diari 

Som, el principal motiu per no co-

mençar la fase regular han estat 

les desavinences per les impo-

sicions en l'obligatorietat que la 

federació espanyola feia als clubs 

per fer-se uns determinats tests 

setmanals als jugadors, per saber 

si són negatius o positius de la 

Covid-19. Fins i tot, la federació 

dimecres va enviar un ultimà-

tum als clubs catalans perquè es 

fessin els PCR, que aquests van 

respondre amb contundència i 

negativament. Finalment, l'acord 

entre clubs i federació espanyola 

va arribar amb el compromís que 

la lliga començarà en quinze dies i 

els clubs es comprometen a fer els 

tests corresponents als jugadors. 

D'altra banda, la plantilla del 

DM Group Mollet ja està desconfi-

nada i dijous van fer un primer en-

trenament. Cap jugador ha donat 

positiu per coronavirus.  jl.r.b.

ESPORTS

La Concòria es desconfinaSe suspèn el Torneig Vila de Parets 2020
El CD la Concòrdia, que milita a la Segona Divisió 

espanyola del futbol sala femení, ha acabat el 

confinament amb quatre casos positius de la 

Covid-19, que ja tenen l'alta mèdica.  L'equip 

jugarà el cap de setmana contra l'Aliança Mataró. 

El Club Bàsquet Parets ha decidit suspendre el Torneig Vila de Parets 2020, 

que enguany hauria celebrat la seva 16a edició. El club ho ha comunicat 

per xarxes socials i s'ha adoptat aquesta decisió per l'actual situació de la 

Covid-19. El torneig, d'edat preinfantil, s'acostuma a celebrar durant el pont 

de la Puríssima (8 de desembre), i és un referent de la base. 

MOLLET / PARETS. L'Ok Plata d'ho-

quei patins d'aquesta temporada 

té dos jugadors baixvallesans de-

butants, el molletà Roger Amores, 

amb el Rivas de Madrid, i el paretà 

Carles Aguilera, amb el FC Barce-

lona B. Els dos esportistes, davan-

ters encara en edat júnior, veuen 

com la seva etapa formativa dona 

un salt de qualitat jugant en la 

segona màxima categoria estatal 

d'hoquei patins. 

Roger Amores, de 18 anys, tan 

sols fa uns mesos que s'entre-

na amb el seu nou equip, el Rivas 

de Madrid, i ja compta amb la con-

fiança del tècnic i ha jugat en les 

HOQUEI PATINS  AMORES, DE MOLLET, JUGA AL RIVAS DE MADRID, I AGUILERA, DE PARETS, ESTÀ EN LA DISCIPLINA DEL BARÇA

dues jornades disputades de la 

competició. El molletà va debutar 

en la primera jornada contra el 

Barça B, per 3 a 3. "Vaig entrar 
en joc amb el marcador a favor, 
1 a 0. Per a mi va ser molt espe-
cial perquè mai havia jugat en 
aquesta categoria i feia molts 
mesos que no jugava cap partit 
oficial", explica Amores, que afe-

geix: "És el debut amb un primer 
equip, el Rivas, i fer-ho contra 
un Barça... va ser emocionant". 

L'esportista sap que la seva cate-

goria és la júnior i per això valora 

moltíssim les convocatòries. "No 
me les esperava, ja porto dues 

Roger Amores i Carles Aguilera, 

joves debutants de l'Ok Plata
fernando muñoz fontaneda

seguides. Però si arriba un dia 
que el tècnic no em convoca, 
no passa res. Continuaré es-
forçant-me i ajudant els com-
panys. Tindré més oportuni-
tats", assenyala Roger Amores. 

Pel que fa Carles Aguilera, de 17 

anys, es va perdre la primera jor-

nada del Barça B contra el Rivas, 

però va debutar en la segona con-

tra el Sant Feliu de Codines, en la 

victòria per 4 a 0. "El moment del 
debut va ser quan el marcador 
era favorable 2 a 0. Va ser un 
partit que vam jugar bastant bé, 
jo, en el meu cas, em vaig veure 
bé, amb nervis perquè era tot un 

ROGER AMORES  En el partit del seu debut amb el Rivas de Madrid

C.a. / fCB

CARLES AGUILERA  Jugant el partit del seu debut amb el Barça B 

debut i ho volia fer tot correcta-
ment", diu Aguilera, que se satisfà 

"de la recompensa al treball que 
porto fet des de fa molt temps". 

De tota manera, Aguilera sap 

que té possibilitats de jugar amb 

el júnior, el tercer o el segon equip. 

Tot i que, també pensa en el primer 

equip, a l'Ok Lliga. "Sempre és una 
motivació arribar el més amunt 
possible. Tot i que sóc conscient 
que hi ha més jugadors, que són 
més grans d'edat i és molt com-
plicat", adverteix. 

Aquest cap de setmana, el Rivas 

rebrà el Sant Feliu i el Barça B visi-

tarà el Santa María.  jl.rodríguez b.

BÀSQUET |  Lliga EBA

La Lliga EBA 
s'ajorna quinze 
dies més
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L’expert respon

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

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.

Rebus sic stantibus: 
he de complir amb allò 
acordat quan resulta 
impossible seguir fent-ho?

 

Traduïda del llatí, la clàusula  
rebus sic stantibus significa 
literalment «estant així les co-
ses» i es tracta d’una disposició 
del Dret que contempla la pos-
sibilitat de resoldre o revisar 
els termes d’un contracte 
quan, per circumstàncies ex-
cepcionals, sobrevingudes i 
imprevisibles, esdevé impos-
sible satisfer les obligacions 
acordades.

Tot i que el principi general 
del Dret indica amb claredat 
que allò acordat i pactat s’ha 
de complir, els jutjats també 
poden acceptar que davant 
circumstàncies excepcionals 
es flexibilitzin els termes d’un 
contracte quan existeix una 
«impossibilitat absoluta» de 
realitzar la prestació acordada. 
Ara bé, aquesta aplicació es 
troba dificultada pel fet que la 
clàusula rebus sic stantibus és 
una construcció jurisprudenci-
al que no està pas regulada per 
cap llei ni incorporada al Codi 
Civil, ni al català ni a l’espanyol. 
És a dir, apareix a les sentèn-
cies com un principi inspira-
dor general, però la legislació 
no especifica amb claredat en 
quins casos i com cal aplicar-la.

La Generalitat ha anunciat el 
propòsit d’incorporar aques-

ta clàusula al Codi Civil català 
vinculada a la publicació del 
decret de 21 d’octubre que, 
entre altres mesures, estableix 
reduccions temporals obliga-
tòries  al preu del lloguer dels 
locals afectats per les mesures 
de suspensió o reducció de 
l’activitat a conseqüència de la 
lluita contra la propagació de 
la Covid-19. No obstant, l’abast 
d’aquesta clàusula pot anar 
més enllà d’aquests supòsits.

Alteracions sobrevingudes, 
involuntàries i imprevisibles

A l’espera que es concreti 
aquest projecte de regulació 
que afectarà de forma espe-
cífica als lloguers de locals co-
mercials, la clàusula rebus sic 
stantibus es podria invocar 
en altres contextos i circums-
tàncies diferents del cost del 
lloguer, tenint en compte la 
seva configuració clàssica que 
ha creat la jurisprudència i, 
especialment, les sentències 
del Tribunal Suprem. Aques-
tes resolucions ens diuen que 
es podrà resoldre el contracte 
o «acomodar-lo a les noves 
circumstàncies» quan es pro-
dueixi una «profunda altera-
ció de les circumstàncies que 
trenqui l’equilibri entre les 
parts» per causes «sobrevin-
gudes i alienes a la voluntat» 
que no siguin «racionalment 
previsibles» en el moment de 
celebrar-se el contracte. És a 
dir, tan sobrevinguda i poc pre-
visible com una pandèmia que 
ha obligat a limitar la mobilitat 
general de la ciutadania durant 
un llarg període de temps i a 
suspendre determinades ac-
tivitats econòmiques.

La regulació de la clàusula re-
bus sic stantibus seria una 
bona i necessària notícia que 
podria contribuir a que els jut-
jats puguin intercedir en defen-
sa dels interessos de moltes de 
les víctimes d’aquesta crisi sa-
nitària, econòmica i social.

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

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

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

cf parets

MOLLET / PARETS. Tot i no haver 

competició, el CF Mollet UE i el CF 

Parets segueixen entrenant i re-

forçant les seves plantilles. Els dos 

clubs baixvallesans s'han reforçat 

aquesta setmana amb un jugador 

cadascun amb l'objectiu de seguir 

perfilant les seves plantilles per 

continuar lluitant per la perma-

nència a la Primera Catalana.  

El CF Mollet UE va anunciar 

dimarts a les xarxes socials la 

incorporació d'un migcampista 

jove, Carlos Portero, que ve cedit 

del Lleida, de la Segona Divisió B 

espanyola. El jugador va jugar la 

temporada passada al CF Damm, 

de la Divisió d'Honor juvenil, i en-

guany no va trobar lloc al Lleida. 

L'equip de la capital del Segrià va 

decidir cedir-lo al CF Mollet UE, 

on també exerceix d'entrenador 

d'un dels equips de la base. "Ja ha 

entrenat amb nosaltres i és un 

bon element. Això fa que pujar 

la competència de la plantilla 

i és positiu. Ell entrena al club 

FUTBOL | Primera Catalana  L'EXMOLLETÀ DAVID CASTRO FITXA PER L'EQUIP DEL JOSEP SEGUER

El CF Mollet UE i el CF Parets 
reforcen les seves plantilles

DAVID CASTRO

i és veí de la Llagosta. Estem 

satisfets amb aquesta incorpo-

ració", admet el tècnic del Mollet, 

David Parra.

Pel que fa al CF Parets, s'ha re-

forçat amb un jugador contrastat, 

el davanter David Castro, que fa 

tan sols una setmana va acomia-

dar-se de la plantilla del CF Mollet 

UE després de setze temporades 

a l'equip del Germans Gonzalvo. 

"Estic content de formar part 

del CF Parets, és una plantilla 

nova i l'objectiu ha de ser la 

permanència. Ho podem fer", 

diu Castro, que ja va ser jugador 

del club paretà durant una tempo-

rada en categoria infantil: "vinc 

amb ganes de ser un jugador 

important".  jl.r.b.

BAIX VALLÈS.El Circuit de Barce-

lona-Catalunya ha acomiadat el 

Campionat del Món de Ral·licròs  

RX amb dues curses el cap de set-

mana, vàlides per la classificació 

general del circuit internacional. 

El gran vencedor després de dues 

curses ha estat Johan Kristoffers-

son, rei de la modalitat. 

El líder del Mundial de Ral·li-

cross estava protagonitzant un 

paper una mica més discret del 

que és habitual. En la cursa de 

dissabte va lluitar per la victòria, 

però finalment el guanyador va 

ser Timmy Hansen, sent la sorpre-

sa de la jornada. Ja diumenge, en 

la segona cursa, l'actual líder del 

Mundial s'ha imposat en una jor-

nada accidentada. Kristoffersson 

ha topat a poc del final amb el que 

anava primer, Andreas Bakkerud. 

Amb un cotxe visiblament perju-

dicat, el lider ha guanyat.  

MOTOR | Automobilisme  MONTMELÓ CELEBRA DUES CURSES

Johan Kristoffersson, 
rei del ral·licròs al Circuit

circuit

EN CURSA Un dels salts del recorregut del ral·licròs al circuit vallesà

El conseller Ramon 
Tremosa, president 
del Circuit

BAIX VALLÈS. Ramon Tremosa, 

conseller d’Empresa i Coneixe-

ment de la Generalitat de Cata-

lunya, va ser nomenat divendres 

president del Circuit de Barcelo-

na-Catalunya. El conseller va ser 

proposat pel Govern de la Genera-

litat de Catalunya fa dues setma-

nes i dilluns es ratificava aquesta 

decisió durant la celebració del 

Consell d’Administració de Cir-

cuits de Catalunya S.L.

Tremosa pren el relleu de Maria 

Teixidor, que va deixar el càrrec a 

finals del passat mes de setembre 

per motius personals. Aquesta 

fórmula de gestió del Circuit de 

Barcelona-Catalunya ja s’havia 

emprat fins al 2011, quan l’ales-

hores vicepresident de la Genera-

litat Josep-Lluís Carod-Rovira va 

cedir el càrrec a Vicenç Aguilera.

Aprovats els comptes 2019 
En el marc de la Junta General 

Extraordinària de Socis, que tam-

bé s’ha celebrat divendres s’han 

aprovat per unanimitat els comp-

tes corresponents a l’any 2019. 

Càrrecs

cf mollet ue

CARLOS PORTERO
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HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

ESTEM CREIXENT, VOLS FORMAR 
PART DEL NOSTRE PROJECTE?

REQUERIMENTS

- Diplomatura o Grau en infermeria.
- Disposar o estar cursant 
   postgrau/màster de malalt crític,  
   urgències i quirúrgic 
   (segons perfil requerit).
- Es valorarà tenir experiència 
   assistencial.

Competències professionals:
- Orientació al pacient.
- Treball en equip.
- Adaptació als canvis.
- Comunicació.
- Orientació a resultats.
- Gestió de l’estrès.

ESPEREM VEURE’T AVIAT!
Envia’ns el teu currículum a 

selecciopersonal@fphog.org indicant la referència 
2020HG-UCI  i ens posarem en contacte amb tu

QUIM SOM?

Som hospital universitari i de referència 
del Vallès Oriental, on hi treballem prop 
de 1.700 professionals.

Amb motiu de l’ampliació de l’UCI de 
l’hospital, necessitem reforçar l’equip 
d’infermeria d’aquesta àrea.

QUIN PERFIL CERQUEM?

Graduats/des d’infermeria 
en perfils d’hospitalització, 
quiròfans, urgències i UCI.

QUÈ T’OFERIM? 

- Contractació laboral indefinida 
   a dedicació completa.
- Retribució competitiva d’acord amb 
   els paràmetres del centre.

m.t.f.

MOLLET. Amb les limitacions de 
moviment a causa de les restric-
cions per evitar la propagació de 
la Covid-19, els caps de setmana 
es veuen imatges d'entorns na-
turals massificats amb persones 
que campen per muntanyes i sen-
ders. Una de les tasques de Maria 
Teresa Feliu, de 63 anys, veïna de 
Mollet i des de fa dos anys veguera 
de la Federació d'Entitats Excursi-
onistes de Catalunya (FEEC) al Va-
llès Oriental i Vallès Occidental, és 
educar per anar amb seguretat a la 
muntanya.   

"No hem de tenir por a la mun-

tanya, però sí respecte", diu la Ma-
ria Teresa Feliu, que adverteix: "Un 

dels meus objectius des que sóc 

veguera de la FEEC, és la forma-

ció i la informació. La gent hauria 

de fer cursos per estar formada 

i informada per anar amb segu-

retat a la muntanya". La delegada 
vallesana de l'ens federatiu, expli-
cava que "tots ens pensem que 

podem ser esportistes d'elit en 

MUNTANYISME  LA MOLLETANA MARIA TERESA FELIU ÉS VEGUERA DE LA FEEC DES DE FA DOS ANYS

"No hem de tenir por a la 
muntanya, però sí respecte"

la muntanya, però a vegades no 

sabem ni on estem".
D'entre els projectes que vol im-

pulsar hi ha les caminades saluda-
bles, que per culpa de la Covid-19 
s'han aturat, i que comptaven amb 
la Caminada Nocturna de Gallecs. 
"Només vam poder fer una, al 

febrer, després tota l'activitat de 

la FEEC s'ha aturat, tot i que se-

guim fent reunions i tasques per 

conèuxer la situació dels parcs i 

refugis", assenyala Feliu. A més, la 
veguera, que suma més de dues dè-
cades de sòcia del Club Muntanyenc 
de Mollet i ara és tresorera, vol po-
tenciar la figura de la dona dins els 
clubs de muntanya.  jl.rodríguez b. 

MONTORNÈS. Javier López, de 69 
anys i veí de Montornès, fa molts 
anys que practica l'atletisme i par-
ticipa en curses populars, sigui 
d'asfalt o muntanya. L'any 2017 
va signar una de les seves millors 
temporades, com a veterà, amb la 
victòria al Campionat d'Espanya 
de mitja marató a Granollers –amb 
1 hora i 29 minuts– i l'Europeu per 
equips de trail amb Espanya i un 
bronze en la categoria individual. 
Aquest any, ha superat la Covid-19 
després d'estar 21 dies a l'UCI de 
l'Hospital de Granollers i ara té 
com a repte córrer una mitja ma-
rató el 2021. 

L'atleta va entrar a l'hospital gra-
nollerí el 9 de març i va sortir del de 
Mollet, el 25 de maig. "Després de 

21 dies a l'UCI em van traslladar 

a Mollet, en allà vaig recuperar 

el ronyó, que el tenia tan mala-

ment com el pulmó. Després vaig 

fer recuperació al sociosanitari", 
explica Javier López, que des d'ales-
hores fa exercicis de recuperació, va 
al gimnàs i des de fa dos mesos ha 
començat a entrenar, caminar i cór-

ATLETISME  SUPERA LA COVID-19 DESPRÉS DE 21 DIES A L'UCI

Javier Lopez: "El fet de ser 
atleta m'ha salvat la vida" 

j.l.

JAVIER LÓPEZ

El CF Parets B, un 
any de trajectòria
i cap derrota

PARETS. El filial del CF Parets con-
tinua sent un equip invicte des-
prés d'un any de la seva creació 
i 23 partits oficials disputats. El 
conjunt del Josep Seguer es va cre-
ar el curs passat per donar sortida 
al gran nombre de jugadors de la 
base i va aconseguir un èxit insòlit: 
guanyar tots els partits disputats a 
la Quarta Catalana fins que la com-
petició malauradament es va sus-
pendre per la Covid-19 i enguany 
va pel mateix camí.  

"La fórmula de l'equip segueix 

sent la mateixa, ser un grup 

d'amics i crear un bon ambient 

al vestidor", admet un dels dos 
entrenadors, Álex Rodríguez, que 
no descarta enguany tornar a do-
nar la sorpresa: "L'objectiu és la 

permanència, però si enguany fi-

nalment, per exemple, només es 

pot jugar una primera volta, llui-

tarem per intentar sumar el mà-

xim de punts, veurem on podem 

arribar". En aquesta campanya, 
l'equip paretà va guanyar contra 
el Vilanova, per 3 a 2, i la Unificació 
Santa Perpètua B, per 3 a 5. 

FUTBOL | Tercera Catalana 

MARIA TERESA FELIU Veguera de la FEEC i tresorera del Club Muntanyenc

MONTMELÓ. Sergi López i Jordi 
Sarrate, membres del Club d'Es-
cacs Montmeló, s'han proclamat 
campions de Catalunya sub-18 
per equips d'escacs amb Neri 
Ruiz, membre del Cerdanyola del 
Vallès. El campionat va tenir lloc 
fa dues setmanes a Lloret de Mar 
entre totes les categories de pro-

ESCACS | Formacio  SÓN MEMBRES DEL CLUB DE MONTMELÓ

Sergi López i Jordi Sarrate, 
campions catalans sub-18

moció, entre les edats de 8 i 18 
anys. 

El conjunt va ser mixt i va im-
posar-se sense perdre cap partida 
amb cinc victòries i un empat. De 
fet, l'equip va aconseguir 11 dels 
12 punts possibles i va assolir un 
marge de 4 punts respecte al se-
gon millor classificat.  

rer. "El fet de ser atleta m'ha sal-

vat la vida", admet el corredor, que 
ha superat el coronavirus i, segons 
explica, "estic tan bé com abans 

de la Covid, no arrossego res des-

prés de fer la recuperació". 
El montornesenc vol ara repren-

dre la seva activitat participant en 
curses populars, tot i que ara no hi 
ha gaires programades en el calen-
dari popular. López s'entrena per 
córrer la Mitja Granollers el 2021. 
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              Per la mort? (II)
Personalment, crec que la mort no és 

l'acabament de res, sinó ben al contrari, con-

sidero que és una continuïtat de la nostra 

existència, un canvi de pla i de consciència.

Avui proposo la lectura d'una entrevista 

feta a Pim van Lommel, cardiòleg i inves-

tigador de les experiències després de la 

mort (EDM), i publicada a La Contra de La 

Vanguardia. Tot seguit destaco les idees que 

considero fonamentals.

- "...en 1986 leí el testimonio de un estu-

diante de Medicina, George Ritchie, que re-

sucitó tras nueve minutos de muerte clínica. 

Me impresionó tanto que empecé a estudiar 

en profundidad esos casos".

- "¿Si la conciencia es un mero producto 

del cerebro, cómo puede sobrevivir y expli-

car la experiencia de la muerte?".

- "Coinciden en hablar de recuerdos, cog-

nición y emociones y mantienen la iden-

tidad, un punto crucial, porque el ego es el 

enlace entre la conciencia y el cuerpo".

- "...todos citan algunas experiencias re-

currentes que coinciden en un cruce espa-

cio-temporal".

- "Es la revisión de la vida pasada, pero 

también la futura y presente: algunos, al vol-

ver, anticipan sucesos y reinterpretan los ya 

pasados, así que suelen cambiar de pareja, 

de trabajo, de existencia, porque han con-

templado su vida".

- "En Conciencia más allá de la vida expli-

co el de un hombre de 43 años que nos llegó 

cianótico, frío, sin tensión y con las pupilas 

dilatadas. La enfermera le extrajo la denta-

dura postiza y la depositó en un cajón. Re-

sucitó inexplicablemente tras un largo coma 

y preguntó por sus dientes. Reconoció, al 

verla, a la enfermera y le pidió que se los de-

volviera. Ella nos llamó alarmada y entonces 

el paciente nos relató en detalle lo que habí-

amos dicho y hecho cuando llegó muerto a 

urgencias del hospital".

- "Nuestra conciencia no es más que un 

retransmisor para esta dimensión de nu-

estro ser en varias. Es como una radio que, 

mientras vivimos aquí, sintoniza con este 

universo".

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS

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

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL
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Club de lectura Martorelles ajorna l'escape room 'Paranormal'
El Club de lectura de Martorelles 

rebrà el pròxim divendres 30 

d'octubre, a les 18.30h, la visita 

de l’escriptora Eva Baltasar per 

comentar la seva novel·la, Permagel. 

Davant la situació generada per l’afectació de la Covid-19 a Catalunya, 

i seguint les recomanacions del Departament de Salut de la Generalitat 

de Catalunya, l'Ajuntament de Martorelles ha decidit ajornar l’activitat 

Paranormal, l'escape room de terror programada per aquest dissabte, i 

celebrar-la el dissabte 28 de novembre a la mateixa hora (20h).

PROGRAMACIÓ

MOLLET. El Museu Abelló es va 

omplir dijous passat al vespre en 

la taula rodona organitzada per 

homenatjar el ninotaire molletà 

Josep Antoni Fernández, Fer. Mo-

derat pel periodista Iu Forn i amb 

la participació de companys de 

professió del Fer, el participant 

inesperat va ser el periodista Joa-

quim Maria Puyal, ocupant la cadi-

ra buida que va deixar Kap (Jaume 

Capdevila) aïllat per la Covid.

Puyal va assegurar que "era i 

sóc amic del Fer". El va conèixer 

després que el molletà li fes un 

regal: "Jo havia fet no sé quants 

programes i ell em va fer una vi-

nyeta. Li vaig trucar per donar-li 

les gràcies i a partir d'aquí vaig 

començar a descobrir aques-

ta persona càlida, pròxima i 

aparentment tímida". Aviat van 

descobrir interessos que tenien 

en comú. Un d'ells, "la passió 

pel Barça". El Fer li va seguir di-

buixant vinyetes quan el Puyal 

complia programes amb números 

rodons, algunes de les quals es pu-

blicaven i d'altres que li enviava a 

ell particularment.

Relacionat amb el Barça, en 

Puyal va explicar una anècdota. En 

Fer volia anar un dia a veure el Bar-

ça des de la cabina del periodista i 

el matx escollit va ser un a Valèn-

cia. A les 10.45 h tocava agafar el 

tren a Barcelona. "Eren i 25 i no 

doneu una ullada a l'exposició, 

veureu que gairebé tot el for-

mat és el mateix. Es veu un gruix 

d'una trajectòria homogènia".

Per la seva banda, ANT (Anthony 

Garner), asseverava que el Fer "era 

una referència". "Quan el vaig 

conèixer, el 1993, jo acabava 

d'arribar a Barcelona, no sabia 

parlar ni espanyol ni català", va 

recordar. L'ANT va decidir por-

tar-li alguns dibuixos a la revista 

El Jueves: "Li vaig trucar i ell em 

va rebre amb molta empatia i 

amb ganes de veure quina era la 

meva feina. Era molt simpàtic". 

En l'esdeveniment també hi va 

parlar en KIM (Joaquim Aubert), 

qui va enaltir l'humor del molletà. 

"M'havien convidat a Cartagena 

per fer una xerrada. Em van de-

manar el currículum i li vaig de-

manar al Fer que els hi passés. 

Arribo allà, anem a dinar amb 

l'alcaldessa i em diu: 'Així que 

vas estar al Vietnam...'. El currí-

culum deia que havia estat a la 

guerra del Vietnam, boxejador 

als Estats Units i a la presó. Una 

aventura com una pel·lícula". 

En aquest acte d'homenatge, ple 

d'amics, familiars i veïns, i amb 

l'exposició Fer. L'humor amable de 

fons, en Joaquim Aubert va cloure 

recordant els cocidos que el Fer feia 

i assegurant: "Era un dels millors 

amics que mai he tingut".  s.c..

s.c.

MUSEU ABELLÓ La taula rodona per homenatjar el ninotaire molletà

HUMOR GRÀFIC EL MUSEU ABELLÓ ACOLLIA L'ACTE D'HOMENATGE, QUE VA TENIR JOAQUIM MARIA PUYAL COM A CONVIDAT SORPRESA 

Les anècdotes i els records més 
íntims dels amics i companys del Fer

havia arribat. 10.28 h i no arri-

bava. Les 10.35 h, tampoc", re-

cordava en Puyal. Van decidir tru-

car-lo perquè s'afanyés, i "en ple 

neguit se m'acosta un tipus i em 

diu: 'Vostè és el senyor Puyal? 

Sóc el cap d'operacions de Ren-

fe, l'Euromed no sortirà fins que 
no arribi el senyor Fer'".

Amics del ninotaire molletà
La taula rodona va estar plena 

d'anècdotes i records personals i 

laborals. Tres companys i amics del 

Fer van ser-ne els ponents.

El primer a arrencar, en JOMA 

(Josep Maria Rius) va explicar que 

la seva relació amb el Fer –o Toño, 

com ell li deia– anava més enllà de la faceta professional i fins i tot de 
l'amistat i és que havien estat fa-

mília: "Aquest acte m'emociona 

especialment perquè és una re-

trobada amb una part del que ha 

estat la meva família. El Toño va 

tenir la pensada d'embolicar-se 

amb la meva germana i per tant 

durant anys va ser el meu cu-

nyat". En JOMA va explicar que va 

conèixer l'homenatjat a la redacció 

de la revista Patufet i va destacar la 

seva constància i perseverança: "Si 

CULTURA

Montornès suspèn  
actes previstos pels 
dies de restriccions

MONTORNÈS. Amb la voluntat de 

reduir la mobilitat i evitar la con-

centració de persones, donada 

l'evolució de la pandèmia de la Co-

vid-19, l'Ajuntament de Montor-

nès ha decidit suspendre alguns 

actes i activitats previstes durant 

els 15 dies de restriccions.

En el marc del programa Mon-

tornès aixeca el teló van quedar 

anul·lades les dues sessions de El 

monstre de colors d'aquest dissab-

te passat i també Memento, el con-

cert de Mayte Martín previst per 

aquest 23 d'octubre. Així com les 

activitats del programa "Eduquem 

i gaudim en família": Cançons per 

jugar i aprendre (23 d'octubre) i 

la Castanyada infantil amb l’es-

pectacle Una poma, un pomer (30 

d'octubre). També van quedar 

suspeses les Jornades Europees 

de Patrimoni i l'acte d'inauguració 

del Centre Juvenil Sputnik adreçat 

als joves, previstos per dissabte 

passat, 17 d'octubre. Mentre que 

la resta de les activitats han que-

dat condicionades a la situació de 

la pandèmia.

En aquest sentit, l'Ajuntament 

de Montornès ha fet una crida a 

la ciutadania i a les empreses a no 

abaixar la guàrdia i a extremar les 

mesures d'autoprotecció (mas-

careta, rentat de mans i distància 

de seguretat) i de disminució del 

contacte social i ha alertat que "és 

responsabilitat de tots i de totes 

controlar la pandèmia".  
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LITERATURA LA SALA BASART VA ACOLLIR DIVENDRES LA PRESENTACIÓ DE LA PRIMERA NOVEL·LA DE LA PARETANA LAURA PALLARÉS

Pallarés: "Volia que 'Pájaros en la 
piel' tractés els límits de l'amor"
PARETS. La periodista i escriptora 

paretana Laura Pallarés va pre-

sentar divendres a la tarda a la 

Sala Basart de la Cooperativa el 

seu llibre Pájaros en la piel, la seva 

primera novel·la publicada, que 

tracta una temàtica socialment 

prohibida com l'incest i que con-vida a reflexionar-hi. "On es tro-

ba la línia que separa allò que 

se sent d'allò que s'hauria de 

sentir?", es pot llegir a la contra-

portada del llibre, una pregunta amb tantes respostes com lectors.
La història entre la Júlia i el 

Joseph, els dos protagonistes, és molt creïble. Precisament aques-

ta credibilitat que plasma l'auto-

ra capítol rere capítol és el que 

fa que els lectors puguin oblidar 

sovint que tots dos són, almenys biològicament, pare i filla.Durant l'acte, la paretana va ex-

plicar que el llibre no el va escriu-

re "pensant en la història, sinó 

en el concepte. Volia que tractés 

els límits de l'amor i crec que ho 

fa. Volia que posés els lectors en 

un destret, que es preguntessin 

què en pensen sobre això".
Tot i que la Júlia i la Laura Pa-llarés tenen en comú la gran afició 

als llibres, a la música, a les sèries 

i a les pel·lícules, l’autora va asse-gurar sentir-se més identificada amb el personatge del Joseph. De la Júlia, però, va explicar que és 
"una noia molt alegre, però que 

s.c.

SALA BASART  L'escriptora durant la presentació del llibre divendres

ho ha passat molt malament 

perquè se li ha mort la mare 

molt jove i l'ha hagut de criar la 

seva tieta. Ha crescut en un es-

cenari molt obert i molt lliure, i 

té un punt d'innocència". De fet, 
la paretana va assenyalar que sen-

se aquesta innocència, la relació 

que té amb el seu pare a qui acaba de conèixer amb 20 anys no hau-

El Teatre Can Rajoler va acollir dis-

sabte, la 33a edició del Festival de 

la Poesia que organitza el Niu d’Art 

Poètic de Parets. En la categoria de 

rapsodes el primer premi va recaure 

en la menorquina Iosune Arriaran. 

Pel que fa a poesia inèdita, el guardó 

va ser per Montserrat Bastons, de 

Barcelona. Enguany, el certamen va 

comptar amb la poetessa Anna Gual.

          Arriaran i 

Bastons, guanyadores 

del Festival de Poesia 

del Niu d'Art

s.f.

ria estat igual.
Quatre mesos després que el 

llibre sortís al mercat, la paretana 

ja va avançar que està treballant 

en la segona part de Pájaros en 

la piel: "Tenia pensat que fos 

una única novel·la, però quan 

la vaig portar al registre em va 

fer pena, em vaig adonar que 

trobava molt a faltar el Joseph 

i la Júlia, i em vaig dir, ‘n’escric 

la segona’. Ara tothom me la de-

mana i si hi tinc la possibilitat, 

m'encantaria treure-la".
De la seva faceta com a autora, Pallarés també va explicar que, 

malgrat que aquesta és l’única no-vel·la que ha publicat fins al mo-

ment, n’ha escrit moltes més: "En 

total he acabat deu novel·les i 

en tinc cinc en escriptura".
The Beatles hi van ser presents
L’acte va comptar amb les actu-

acions musicals a càrrec de Laia 

Sánchez i Sergi Medina, qui van in-

terpretar tres cançons de The Be-

atles. "La música té una evolució 

per a la protagonista al llarg de 

la història i aquesta és la cançó 

més important del llibre", va 

apuntar Pallarés en relació amb I 
want to hold your hand de la ban-da britànica.  s.c.

POESIA

El CRA'P estrena 
el recital poètic i 
musical de Facelli

MOLLET. La cultura no s’atura i, 

contra tot pronòstic, l’entitat mo-

lletana CRA’P presenta noves pro-postes per aquesta tardor. Dissab-te 24 d’octubre, a les 18 h, el terrat 
de CRA’P s'omplirà de poesia i música. Danilo Facelli presenta 
els poemes del seu nou llibre La 
Tierra y el Barrio acompanyat per Hugo Martínez a la guitarra. Per 
altra banda, el reconegut actor i 

director Toni Cots obre un nou la-

boratori anomenat Fer-se present: 
Al llindar de l'invisible. A partir de 
pràctiques individuals i propostes 

compartides el laboratori es durà a terme els dies 14-15, 28-29 de novembre i  19-20 desembre. 

El Teatre Can Rajoler, de Parets, acull diumenge 25 d'octubre, a les 18 h, Sopa de pedres. Dins 
del cicle La mirada dels altres, 

l'espectacle de titelles de la com-

panyia Engruna Teatre recorre 

a través del viatge de l’Alma, la 

condició humana.

ESPECTACLES

La Tramolla 
presenta "L'Ópera 
del Todo a 1 €" Aquest divendres 23 d’octubre a les 20h, la Companyia de Teatre 
Jove de la Tramolla estrena la 

seva darrera creació, La Ópera 
del Todo a 1€, dins del cicle de 

teatre que organitza el Casal Cul-tural de Mollet al Jardinet.

TEATRE

Nova proposta a 
la 41a Mostra de 
Teatre de Sant Fost

SANT FOST. El Grup de Teatre Segle XX segueix celebrant la 41ª Mostra de Teatre de Sant Fost, amb actu-acions a L’Ateneu. Aquest dissab-te (20 h) amb l'obra Angoixa, del 

Grup de teatre Tandem de Santa Perpètua de la Mogoda. Per contra, 
l'actuació prevista per aquest diu-menge ha quedat anul·lada.  

· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

Av. Calderó, 18 1r 1a · Mollet del Vallès

T. 93 570 54 46 · info@gabinetemiliano.com

dissabte 24

diumenge 25

divendres 23

EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Cel tapat al matí, amb 

encara alguna pluja feble a primera hora. A la tarda 
el cel s’aclarirà i quedarà serè. 
A primera hora les tem-

peratures seran més fres-

ques, però es recupera-

ran durant el dia, malgrat algun núvol baix al migdia.
Serè durant la primera part del dia. A la tarda el 
cel es taparà de núvols alts. Les temperatures 
seran més altes.

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

DIJOUS, 15 19ºC 6ºC  12ºC              - 42 km/h SE

DIVENDRES, 16 19ºC 6ºC  16ºC              - 26 km/h W

DISSABTE, 17 19ºC 5ºC  17ºC              -                   24 km/h SE

DIUMENGE, 18 20ºC 67ºC  17ºC              -                   18 km/h SSW

DILLUNS, 19 20ºC 8ºC  19ºC               - 21 km/h SE 

DIMARTS, 20 21ºC 12ºC  19ºC              - 21 km/h ESE

DIMECRES, 21 24ºC 18ºC  21ºC              - 16 km/h SSW

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

L'obra "Sopa de 
pedres" arriba a 
Can Rajoler
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