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Veïnes de Santa Perpètua als balcons de casa seva durant el confinament aplaudint a sanitaris i personal essencial / Josep Cano

Una escultura per a la història

El Consistori organitza un acte homenatge a les persones que ens han cuidat i a les que ens han deixat
durant la pandèmia. Serà el divendres 24 de juliol al parc Central / pàg. 3
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Una escultura recordarà les persones essencials
i les que han perdut la vida durant la pandèmia
El Consistori organitza un Acte Homenatge al parc Central el divendres 24 de juliol
L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda celebrarà el divendres 24 de juliol un acte institucional
per retre homenatge a totes les persones que han
tingut cura de la ciutadania durant la pandèmia causada per la Covid-19 i també a aquells veïns i veïnes

del municipi que han perdut la vida en els darrers
mesos. Durant l’acte, que tindrà lloc a les 20 hores
al parc Central, es descobrirà una escultura i una
placa commemoratives i es comptarà amb els parlaments de persones dels àmbits comercial, sani-

tari, de voluntariat, de gent gran i infantil, a més de
l’alcaldessa, Isabel Garcia. Un sextet de violoncels,
format per cinc alumnes i una professora de l’Escola
Municipal de les Arts (EMA), amenitzarà l’acte amb
tres peces musicals, escollides per a l’ocasió.

Redacció

l’Ajuntament. L’escultura representa unes mans que agafen el
globus terraqui, del qual surten
dos arbres i s’ubicarà a l’accés al
parc Central, des de la confluència del passeig de la Florida i el
camí de la Granja.

A

questa setmana es complien quatre mesos de
la publicació del decret
d’Estat d’Alarma causat per la
pandèmia de la Covid-19 que ha
colpit les vides de milions de persones arreu del món. “Han estat
mesos molt durs per a tothom
i més encara per a aquelles
famílies que han perdut algun
membre a qui no han pogut
malauradament acomiadar”,
ha manifestat l’alcaldessa, Isabel
Garcia que ha afegit que “amb
aquest acte els volem mostrar
la nostra tristor i condol i retre
el nostre homenatge i alhora
volem reconèixer la tasca de
totes aquelles persones que han
tingut cura de nosaltres durant
la pandèmia”.
L’acte s’ha organitzat a les
vuit del vespre, coincidint amb
l’hora que durant els mesos de
confinament la ciutadania sortia
als balcons a aplaudir al personal
sanitari i als professionals dels serveis essencials que dia a dia treballaven de valent per a tothom.
“Volem donar les gràcies a tot
el personal sanitari, del Servei
d’Atenció Domiciliària, Policia Local, Mossos d’Esquadra,
Bombers, Protecció Civil, mestres, professionals i treballadors
i treballadores del transport,
dels supermercats, de les farmàcies, del Mercat Municipal, del
comerç local i també els serveis

Pacte de ciutat per la recuperació

L’acte serà a les vuit del vespre, coincidint amb l’hora dels aplaudiments de la ciutadania durant el confinament / L’Informatiu

essencials municipals que han
estat al peu del canó durant
tota la pandèmia com Serveis Socials, Mogoda Serveis,
l’Atenció a la Ciutadania i els
Mitjans de Comunicació municipals”, ha indicat la primera edil
perpetuenca. Isabel Garcia també
ha destacat la col·laboració i
el compromís de les persones
voluntàries i les empreses que
han donat material durant la crisi
sanitària, a qui també es retrà
homenatge. “Santa Perpètua
sempre ha estat una ciutat solidària, però és en els moments
de crisi quan es manifesta
amb major força”, ha detallat
l’alcaldessa que ha recordat que

el Punt de Voluntariat va crear la
Xarxa de Suport Mutu després de
la declaració de l’Estat d’Alarma
a causa de la gran quantitat de
persones que volien ajudar i que
necessitaven ajuda per fer front al
confinament. La Xarxa va acabar
la seva tasca en finalitzar l’Estat
d’Alarma i va estar formada per
una cinquantena de persones
que van realitzar més de 200 serveis. La primera edil també ha
fet referència al grup ciutadà de
Mascaretes solidàries que va finalitzar la producció a mitjans del
mes de maig, quan es van recuperar els estocs d’aquests elements
de protecció després d’haver cosit
i distribuït entre la ciutadania

més de 20.000 unitats, amb una
seixantena de persones voluntàries.
A l’acte d’homenatge, també
es dedicarà un espai a la gent
gran, especialment colpida per la
malaltia, i a la infància, que “ha
estat un exemple durant tot el
confinament”, com ha assenyalat Garcia.
Durant l’acte, es descobrirà
una escultura i una placa commemoratives, obra del dissenyador gràfic i artista perpetuenc
Jaume Sancho. El jove, veí de
Can Folguera, és també l’autor
de l’skyline de Santa Perpètua,
que treballat amb òxid és un
dels regals institucionals de

L’alcaldessa també ha anunciat que la Junta de Portaveus
està treballant conjuntament el
document d’un Pacte de Ciutat
amb el títol Teixim futur i esperança, amb l’objectiu de “situar
Santa Perpètua en una posició
estratègica de recuperació en
tots els sentits, per encarar el
futur amb esperança i afrontar
els reptes econòmics, socials
i ambientals amb garanties”,
segons ha explicat. El document
pretén el màxim consens polític
i social i establir les línies estratègiques amb propostes i recursos
a mig i llarg termini per contribuir a la reconstrucció social i
econòmica del municipi. “Hem
viscut i estem vivint una situació excepcional que ha desencadenat una crisi sanitària, social,
econòmica i humanitària que
requereix implementar mesures d’emergència”, ha detallat
l’alcaldessa que també ha recordat que el Ple extraordinari celebrat el 20 de maig ja va aprovar
un Pla de xoc per pal·liar a curt
termini els efectes causats per la
crisi de la Covid-19.
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L’Ajuntament destina 40.000 euros d’ajuts al
comerç local per fer front a la Covid-19
La subvenció es destina a sufragar mesures de protecció i serveis relacionats amb la pandèmia
Redacció

L

’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda ha
aprovat les bases de la
convocatòria de subvencions per
ajudar al manteniment del teixit
comercial i reprendre l’activitat
econòmica de Santa Perpètua
després de la situació derivada de
l’emergència sanitària de la Covid19. Aquest programa, que s’inclou
en el Pla de Xoc aprovat pel Ple de
la Corporació, està dotat amb un
pressupost de 40.000 euros. Les
subvencions es podran sol·licitar
des del 27 de juliol fins al 10 de
setembre, ambdós inclosos i fins a
l’esgotament de la dotació econòmica.
L’import de les subvencions
serà com a màxim el 50% de
l’import de les factures presentades com a documentació justificativa amb un import resultant a
subvencionar màxim de 500 euros
per empresa, segons estableixen les

bases aprovades per la Junta de
Govern Local el 7 de juliol.
La subvenció anirà destinada
a sufragar les despeses i les mesures encaminades a la protecció
de plantilla i clientela en la lluita
contra la Covid-19 com ara
material fungible com productes
monodosis de restauració, gels,
guants, mascaretes o material d’un
sol ús. També material inventaria-

Es poden
demanar a partir
del 27 de juliol
L’objectiu és ajudar al manteniment del teixit comercial local / Josep Cano

ble com per exemple els elements
materials necessaris per redistribuir la circulació de les persones
pel local, màquines desinfectants,
planxes de roba verticals, o mam-

pares de protecció amb durabilitat
superior a l’any. La convocatòria
també subvenciona serveis externs
per adaptar-se a la situació, per
exemple, creació i/o adaptació de

la pàgina web, despeses en adaptació de la carta (codi QR), o desinfecció de locals. La Regidoria de
Comerç recorda que en cap cas el
cost de l’adquisició de les despeses

subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
La data de factura de les despeses objecte d’aquestes subvencions
haurà de ser entre el 14 de març
i el 10 de setembre d’aquest any,
ambdós inclosos. “L’atorgament
d’aquestes subvencions pretén
assolir un objectiu d’interès
social o utilitat pública, que no
és un altre que ajudar al manteniment del teixit comercial local
i reprendre l’activitat econòmica
del municipi de Santa Perpètua
de Mogoda que s’han vist alterats com a conseqüència de les
mesures de l’estat d’alarma que
han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i
han restringit els moviments de
les persones amb la conseqüent
disminució d’ingressos que això
comporta”, segons destaca la
Regidoria de Comerç. Les bases
de la convocatòria es poden consultar al web municipal staperpetua.cat.

Opinió
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La ciutat confinada respon
des d’Instagram
Obstacles via pública
Ahir vaig escoltar atentament les explicacions que per la ràdio va donar la batllesa sobre el tema dels obstacles a la via pública. Vaig entendre que no són propietat de l’Ajuntament i que no hi ha possibilitat d’intervindre per lliurar als vianants dels
esmentats obstacles. Però entenc que les voreres sí són propietat de l’Ajuntament i crec que sí es pot exigir a la companyia
el respecte que els vianants es mereixen. I sí crec que l’Ajuntament té, o hauria de tindre, els recursos necessaris per forçar
a la concessionària elèctrica de treure els impediments que dificulten, quan no impedeixen, la utilització pels vianants dels
espais a ells destinats.
Per altra banda, els carrers convertits en plataforma única que va esmentar, es limiten a quatre ( i no en la seva totalitat)
que afecten a tres illes de cases, però que no es van intervindre els suports del cablejat que continuen obstaculitzant la
normal utilització de les voreres, com es pot veure en els documents adjunts on, per cert, també es pot observar el grau de
deixadesa que acompanyen als vianants.
Joan Mundó i Serra. La Florida (11/07/2020)

Com ha afectat
la Covid-19 a les
teves vacances?
Óscar García / Can Folguera
@oscargp_83

He decidido no hacer ninguna reserva
sin derecho a cancelación, y dejarlo
todo en standby hasta el último momento, por si finalmente hay algun tipo
de restricción.
Ana Ruiz / Can Folguera
@annamhari

A nosotros nos ha afectado ya que
hemos cancelado todo por miedo a la
pandemia. No nos da seguridad ir a
ningún sitio, incluso cancelamos las colonias de los niños por la misma razón y
a pesar de los inconvenientes.
Tania Blanco / Centre Vila
@tania.b.v

El nostre plan és anar al poble a veure
a la família i amics on a més a més el
nen gaudeix moltíssim. Sempre guardem uns dies per fer ruta però aquest
any no ho farem. Reconec que encara
m’agobien els llocs amb massa gent
Toñi García / Can Folguera
@antoniasopalmo

Este virus ha trastocado todos los planes,
este verano mi marido cumple 50 años
y planeaba regalarle unas vacaciones y
cumplir su sueño de visitar África. Nos
hacía ilusión un viaje en familia pero
tendrá que esperar. Nos conformamos
con poder bajar a Almería y poder visitar
a la familia tras meses de confinamiento.

La imatge de la Quinzena

Elena Varela / Centre Vila
@elenuskivareluski

Les Escoles Bressol Municipal tanquen les seves portes a finals de juliol després d’un més d’activitat a les
aules. Han estat mesos difícils també per al món educatiu que ha vist com el curs acabava precipitadament al
mes de març. Ens tornarem a veure també a les aules al setembre. Cuidem-nos.

La situación actual de Covid no
me ha hecho cambiar los planes de
vacaciones pues ya teníamos previsto ir al pueblo natal de mis padres en Extremadura. Este año
no habíamos planeado salir al extranjero o hacer un gran viaje.
Maribel Herrera / Can Filuà
@maribelhdv

Ràdio Santa Perpètua
Camí de la Granja s/n
08130 SPM

linformatiu@staperpetua.cat

Mis vacaciones serán en septiembre.
Suelo planear en el último momento
el destino dependiendo del tiempo
y este año con la pandemia lo haré
igual.

Entrevista
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“Han tancat els centres d’educació especial
sense pensar en els infants que hi assisteixen”
Tania Martínez és mare de tres fills, un d’ells, l’Alexandra, pateix una malaltia rara
Els mesos de confinament han afectat a totes
les famílies, ja fossin unipersonals o nombroses,
perquè ens hem hagut d’enfrontar a una pèrdua
de llibertat de moviments i a uns canvis en la manera de fer per minimitzar el risc de contagi de la

Covid-19. Tothom ha viscut aquest període a la
seva manera, però, en moltes llars, s’han viscut
ERTO, paralització total del negoci, el tancament
dels centres educatius ordinaris, escoles bressol i
d’educació especial. L’entrevista que podreu llegir

a continuació és a una família que ha viscut totes
aquestes casuístiques. Tania Martínez ha passat per un ERTO, el seu marit, autònom, va haver
d’aturar l’activitat, els seus fills sense escola i la
seva filla sense el centre d’educació especial.

Com ha viscut aquest període l’Alexandra?
La rutina de l’Alexandra és aixecar-se, netejar-se, agaLa vostra és una família amb tres nens de nou, far l’autocar per anar a escola i fer les seves activitats
sis i dos anys, i la mitjana amb una malaltia de amb les seves mestres. Durant tots aquests mesos
les anomenades rares. Tres mesos de confinament amb tres nens d’aquestes edats i condicions. Com ho heu viscut?
Ha sigut complicat. El més gran, Iván, podia comprendre la situació, l’Alexandra, impossible. Ella
pateix una malaltia rara que li van diagnosticar amb
Nom: Tania Martínez Rodríguez
tres mesos. És una microdeleció 1q43q44 i té difeAny i lloc de naixement: 1981, Barcelona
rents patologies com hipertensió, cardiopatia, epiProfessió: manipuladora
lèpsia, retard psicomotor global, ella va començar
a caminar amb quatre anyets, i no parla. Normalment assisteix a una escola d’educació especial amb
Fa 32 anys que viu a Santa Perpètua, tot i que
la qual estem molt contents i la nena està encantadurant un temps, entre sisè de Primària i la FP1
da, però un cop va arribar el decret d’alarma es van
de Jardí d’Infància va viure a Badalona on la seva
tancar aquests centres i sembla que s’hagi tirat la
família regentava un quiosc de premsa. És mare
clau. L’Alexandra al principi del confinament estade tres fills, Iván, de nou anys, Alexandra de sis
va molt nerviosa, irritable, estressada. Ha sigut una
i Leo, de dos. El seu hobby és el pàdel i intenta
situació complicada. Amb ella, quan ens van deixar
treure temps per practicar-lo, tot i que reconeix
podia sortir una hora amb la banda blava posada
que és ben difícil sent treballadora i mare. Però
per la seva discapacitat. La sortida molt bé, però
considera que totes les mares i pares han de
el problema era entrar de nou, perquè no entenia
concedir-se un respir i un espai personal propi.
perquè havia d’entrar a casa ja. La seva estada a casa
és més complicada. El Leo, va complir dos anys en
ple confinament, però com és molt petit ha anat no ho ha pogut fer i sí que nosaltres hem intentat
fent. I l’Iván amb nou anys això de fer deures i no fer activitats però no és el mateix, ni s’hi aproxima.
poder socialitzar amb família i amics ho ha portat Allà hi ha logopeda, fisioterapeuta que saben molt bé
què han de fer. Jo li puc fer a casa algunes activitats,
molt malament.
però no té res a veure. Per a una nena amb una disPerdona la meva ignorància, però en què con- capacitat important com té l’Alexandra la rutina és
sisteix aquesta malaltia que pateix l’Alexandra? molt important. En aquests mesos de confinament
Perquè s’entengui fàcilment, és un problema al cro- molt em temo que tot el que havia après se li haurà
mosoma 1 que li falta l’última porció i això pot oblidat o mig oblidat i ha donat passes enrere. Ella
afectar de moltes maneres. A l’Alexandra li ha pro- havia après què havia de fer a l’escola cada dia, amb
vocat diverses patologies, una mica de tot. Aquesta les seves mestres a les que s’estima molt, això ha estat
malaltia no té nom perquè és de les anomenades anar marxa enrere. Si a això li sumem que al gener
rares. A tota Espanya hi ha coneguts menys de deu li van fer unes proves perquè camina de puntetes i li
casos i a nivell mundial són molt pocs. No hi ha havien de posar una ortopèdia especial i que amb la
pandèmia tot es va aturar... Tornar a posar-ho tot en
estudis fets i tampoc nom.

marxa, li serà molt més complicat a l’Alexandra que
als seus germans. Això seguríssim.

Estrella Núñez

de perfil

Com us heu sentit com a família afectada quan
des de la Generalitat es parla i s’ha parlat dels
centres educatius ordinaris, escoles, instituts,
escoles bressol, però no donava ordres per als
centres d’educació especial?
Indignats. Han tancat els centres d’educació especial sense pensar en els infants que hi assisteixen.
D’educació especial no han dit res de res. L’han
deixat a la cua de tot. Amb el centre al qual va
l’Alex hem fet videoconferències i en la darrera no
ens van poder avançar res perquè no ho sabien. De
cara a setembre no se sap tampoc com serà el nou
curs, si han d’entrar de manera esgraonada... I això
és molt important perquè aquests nens van en autocar al centre que està a Sabadell. I en d’altres passa el mateix. Si han de fer-ho de manera esgraonada
i es necessiten més autocars de transport augmentarà el preu i podria ser inassumible. Però per a mi
haver-la de portar o recollir personalment tampoc
és viable perquè, no és només l’hora de temps invertida, sinó la coincidència en l’hora d’entrada i
de sortida amb els seus germans. Parlem de nens
i nenes d’educació especial amb unes necessitats
molt específiques que no es poden suplir de cap
manera a casa. Molt em temo que aquest curs, per
a aquests alumnes sí que ha estat, no perdre un curs
com diuen algunes famílies de Primària, sinó tornar a un curs abans. Ara per ara estem a l’espera, a
veure què ens diuen de com comença el curs. En
aquests centres especials la ràtio és de cinc alumnes amb dos professors, que es podria mantenir,
però és l’únic que està clar. Aquests nens necessiten
contacte amb els mestres, perquè, entre d’altres, a
molts, com li passa a la meva filla, els hi han de
donar de menjar i canviar de bolquers.
A nivell laboral, de quina manera us ha afectat a
l’economia familiar aquest confinament?

Entrevista
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Tania amb els seus tres fills Leo, Iván i Alexandra i el seu marit Cristian en una foto presa durant el desconfinament a finals d’abril / Josep Cano

La meva parella, Cristian, és autònom del sector de
la construcció i va estar set setmanes sense treballar
i sense cobrar. Va demanar l’ajuda dels autònoms
amb el primer estat d’alarma, però li van denegar.
Al mateix temps, a la fàbrica on treballo, que és del
sector de l’automoció, ens van aplicar un ERTO
des del 24 de març fins al 31 de maig. Un ERTO
que he cobrat el 3 de juliol, gairebé quatre mesos
després. L’1 de juny vaig tornar a treballar, però
hem estat gairebé quatre mesos sense ingressar res.
El Cristian va tornar a demanat l’ajut de l’Estat en
la segona remesa i li han concedit però són 600 euros i la quota de l’autònom ja són 300 euros. Per a
l’economia familiar és un trasbals molt important.
Sort que teníem uns petits estalvis perquè amb els
autònoms ja se sap que un mes va millor i altres
pitjor i això ens està ajudant. Com que no hem
sortit no hem gastat, però quatre mesos així doncs
ens hem polit els estalvis.

Ara, amb el retorn a la feina de tots dos i sense
escoles, com us esteu organitzant per conciliar?
Hem hagut d’encaixar peces. Jo he canviat l’horari.
Tinc sort perquè a l’empresa on treballo m’han donat totes les facilitats per fer-ho. En el meu cas faig
mitja jornada obligada per les circumstàncies familiars ja des de fa anys, des que va néixer l’Alexandra
perquè amb la seva malaltia els dos primers anys de
vida van ser quinze dies a l’hospital, quinze dies a
casa. Normalment treballo de 12 a 16 h i ara l’he
canviat de 18 a 22h per poder combinar-lo amb
l’horari del meu marit i que estiguin sempre amb
algun de nosaltres. Crec que en aquesta situació
actual no es pot tirar dels avis perquè són persones
vulnerables.
Estem al juliol, us plantegeu fer vacances?
Just abans del confinament ens havíem decidit
per fer càmping i fins i tot ens havíem comprat

una caravana que hem pogut veure fa pocs dies.
Però, ara per ara, no ens plantegem fer res de vacances. Fa por perquè cada dia hi ha més rebrots
de la Covid-19. Fins i tot aquí a Santa Perpètua
estan augmentat els casos positius i alguns que han
d’ingressar a l’hospital. Però, per una altra banda,
penses: més temps els nens tancats a casa, ja porten
molts mesos. Actualment, nosaltres anem sortint a
hores que no hi hagi massa gent al carrer, a prendre
un gelat, a jugar, a caminar... Però fer vacances, no
sé, potser algun dia amb la família o nosaltres solets. És que les vacances i la desconnexió són vitals
i necessàries per al cos i per a la ment. Encara que
haguem hagut d’estar tancats més de dos mesos
sense treballar, allò no eren vacances i ningú les
hax viscut com un període de descans. Ara per ara
veig molt complicat fer res de vacances, però encara que ens quedem a casa, serà una història diferent
a la dels darrers mesos.

Actualitat
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L’Ajuntament ultima les al·legacions
al Pla de Mobilitat del Vallès
Convoca una trobada amb entitats i ciutadania per tractar les
aportacions al document el 22 de juliol al Vapor
Redacció

L

’Ajuntament de Santa
Perpètua està treballant el
document d’al·legacions
al Pla específic de Mobilitat del
Vallès (PEMV), que es poden presentar fins al 3 d’agost. El document inclou 77 accions a les dues
comarques vallesanes orientades
a millorar la qualitat, connectivitat i l’equilibri territorial del sistema, augmentar l’ús del transport
públic, reduir la congestió viària
i incorporar noves tecnologies en
la gestió. Les mesures s’executaran
fins al 2026 i disposen d’un pressupost de 2.500 milions d’euros.
L’Ajuntament convida a la ciutadania i a les entitats a fer les seves
aportacions i ha convocat un acte
d’audiència pública per compartir les al·legacions municipals. La
sessió serà el proper dijous 22 de
juliol a les 18 hores al Centre Cívic
El Vapor. A causa de la pandèmia,
l’aforament estarà limitat i serà
obligatori l’ús de la mascareta i la
distància social.
Com a propostes específiques
relacionades amb el nostre municipi, amb l’objectiu de resoldre la
saturació del sistema viari de la
B140 i l’AP7, l’Ajuntament proposa l’estudi de la Ronda Sud de
Sabadell, la remodelació dels accessos 18 i 19 de l’autopista i millores
a la B140 com ara la construcció
d’una rotonda a dos nivells a Can
Sabau, la duplicació a dos carrils,
la creació d’un camí de vianants
segregat i d’un camí ciclable amb
accés als polígons, la seguretat de
les parades de bus i la protecció de
l’espai natural a l’entorn de Santiga
i la seva accessibilitat a peu.
Pel que fa a la xarxa ferroviària,

Es demana la intermodalitat de la nova estació de la R8 i el bypass amb la R3 / Josep Cano

el Consistori sol·licita la creació
d’intercanviadors de la línia R8, la
creació d’un bypass entre les línies
R3 i R8 i un intercanviador al
municipi en la futura estació de la
R8 i l’impuls de la intermodalitat
bus-bici-ferrocarril d’aquesta nova
estació.
L’Ajuntament també inclourà
la petició de reordenació del sistema viari de la C17 i la C33 per
evitar l’increment del trànsit amb
la futura terminal intermodal de
mercaderies del Vallès, que anirà
a l’estació de la Llagosta, i la realització d’un accés d’ample internacional en aquesta terminal i a la
planta d’Alstom.
El Consistori perpetuenc considera necessària una priorització
entre les 77 actuacions del PEMV;
proposa la creació de la figura d’un
comissionat, per realitzar l’impuls
i el seguiment de les actuacions; la
creació d’una APP d’informació
sobre el transport públic al Vallès;
i l’estudi d’un sistema tarifari
per a la mobilitat interior entre
ambdues comarques. També, i

a causa de la situació derivada de
l’emergència sanitària, creu que cal
posar un major èmfasi en aspectes
com la mobilitat no motoritzada
i les zones lliures de circulació,
tenint especialment en compte les
persones més vulnerables.
En relació a la lluita contra
el canvi climàtic, l’impacte de les
emissions i els riscos ambientals, el
Consistori sol·licita l’establiment
de la limitació i la regulació de la
velocitat variable a l’AP7 i a les
autovies, i la realització de barreres
sòniques, preferentment vegetals,
en les infraestructures viàries d’alta
capacitat, com l’autopista, i ferroviàries, en relació a la R8. També
es demana que s’incloguin mesures
concretes per a la promoció de la
bicicleta com a mitjà de transport
interurbà i la creació d’una xarxa
d’estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics. Alhora, l’Ajuntament
demana la inclusió de més mesures per garantir una reducció de les
diferències en la quota modal del
transport públic interna al Vallès i
amb Barcelona.

L’ElectroCat FP 2020 es
tanca amb la presentació
dels projectes online
La Regidoria de Desenvolupament Local ha tancat l’ElectroCat
FP 2020 amb la publicació al web
del vehicle elèctric de la Riera de
Caldes (http://vehicleelectric.rieradecaldes.com/electrocat-2020.html)
dels vídeos dels equips participants
sobre com han desenvolupat els
seus projectes i com han viscut
l’experiència. Malgrat l’Estat
d’Alarma, l’alumnat va continuar
treballant els seus projectes de
manera telemàtica i en la majoria
dels casos els ha pogut presentar.

Els equips
van continuar
treballant online

Enguany hi participaven l’Institut
La Guineueta de Barcelona, que
s’estrenava al certamen; el Centre
Tècnic Vallès, Les Franqueses del
Vallès; el Centre d’Estudis Roca
i Monlau Estudis Professionals,
de Barcelona; l’Escola Tècnica de
Girona; l’Institut Castellarnau,
de Sabadell; i de l’Institut Palau
Ausit, de Ripollet, a més dels

equips de l’Institut Andreu Nin,
d’El Vendrell i de l’Institut Mollet
del Vallès, de la localitat veïna, que
es van incorporar l’any passat, i de
l’amfitrió del Centre de Recursos
del Vehicle Elèctric (CREVE).
A l’ElectroCat FP, equips formats per alumnat de formació
professional del Grau Superior
d’Automoció han de dissenyar i construir un vehicle elèctric de quatre rodes sobre una
base motriu comuna per fer-los
rodar i posar-los a prova durant
l’activitat que enguany s’hauria
d’haver celebrat el 13 de juny al
Recinte Firal.
Com a novetat, l’edició 2020
incorporava una menció per la
difusió dels equips del desenvolupament del seu projecte a les xarxes
socials amb l’etiqueta #Electrocat20, menció que ha aconseguit
l’Escola Tècnica de Girona, que ha
estat l’equip més proactiu.
L’ElectroCat FP s’emmarca en
el programa de Vehicle Elèctric i
Mobilitat Sostenible i té com a
objectiu ser una plataforma per a
la capacitació i promoció de tècnics especialitzats en vehicles de
tracció elèctrica que donin cobertura a les necessitats sorgides d’un
nou model de mobilitat basada en
la tracció elèctrica. Redacció
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Desenvolupament Local endega el
dispositiu DOT de cerca de feina

L’atur s’estabilitza al juny,
però hi ha un 29% més de
desocupats que fa un any

Al setembre, s’iniciaran les càpsules formatives
Redacció

E

l Servei de Desenvolupament
Local
de
l’Ajuntament de Santa
Perpètua de Mogoda ha posat en
marxa una nova edició del Dispositiu d’Orientació i TIC (DOT).
El programa s’adreça a la ciutadania del municipi en situació de
desocupació o que treballa i busca
una millora de feina.
Aquest dispositiu d’acompanyament a la recerca activa de feina dona continuïtat als realitzats
el 2018 i 2019 i proposa noves
accions formatives i d’orientació
professional totalment gratuïtes
i adaptades a la situació actual,
a través del cofinançament de
la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament. En el marc d’aquest
programa, es realitzaran durant
aquest any una sèrie de càpsules i
mòduls de millora competencial,
per a desenvolupar i ampliar els
coneixements, capacitats, habilitats i actituds clau que el Servei de
Desenvolupament Local detecta
que requereix el mercat de treball
actual. Així, a partir del mes de setembre, s’iniciaran activitats online

Cloenda del DOT 2019 / L’Informatiu

i s’oferirà la possibilitat de seguir
un itinerari formatiu amb càpsules
adreçades a millorar les competències per a treballar en magatzems
amb càpsules de millora de les
competències digitals relacionades
amb aquest perfil professional el
mes d’octubre; un curs qualificador de gestió de magatzem amb
ràdiofreqüència al novembre; i el
carnet de carretoner, al desembre.
A més, fins a final d’any cada
mes es duran a terme càpsules per iniciar-se i per reciclar-se
en l’ús de les noves tecnologies

aplicades a la recerca de feina i la
e-formació, alhora que s’oferirà
assessorament i suport en la cerca
activa d’ocupació per tal de fer més
atractiu el currículum vitae, activar
la xarxa de contactes per optimitzar la recerca de treball i preparar
el CV i l’entrevista en anglès, entre
d’altres. També es realitzaran càpsules virtuals per acreditar-se per a
la correcta manipulació i higiene
dels aliments. Per a inscripcions i
més informació, cal adreçar-se al
Servei de Desenvolupament Local, al telèfon 93 544 61 63.

Santa Perpètua va tancar el mes de
juny amb un total de 1.709 persones desocupades inscrites a les Oficines de Treball de la Generalitat,
amb dos aturats més que el mes
anterior, que representa un increment del 0,1%. L’estabilització de
l’atur es produeix de manera més
acusada que a la província, amb
un increment de gairebé un 1% i
del 0,4% a Catalunya. En canvi, la
situació del municipi respecte l’any
passat s’agreuja, amb un ascens
del 29% (+384 aturats/des). Es
tracta d’un creixement interanual
rècord al municipi, segons destaca
el darrer informe de l’Observatori
socioeconòmic de l’Associació de
Municipis de l’Eix de la Riera de
Caldes. El creixement de l’atur
a Santa Perpètua ha estat molt
semblant al registrat als vallesos
(+30,3%) i de prop de cinc punts
percentuals per sota del valor provincial i set per sota de Catalunya.
L’atur intermensual el mes de
juny baixa un 1,5% en els homes
i creix entre el col·lectiu femení un
1,3%. El balanç interanual mostra
però una tendència diferent, amb
un creixement més pronunciat en
el cas dels homes amb un increment del 38,6%.

Per grups d’edat, l’atur intermensual presenta més afectació
en els menors de 29 anys, amb un
creixement de l’1,6%. Respecte a
l’any passat, la desocupació creix
en tots els segments d’edat, però ho
fa amb més força entre el col·lectiu
més jove (+46,4%) i el segment
d’entre 30 i 44 anys (+34,3%).
Per sectors, l’atur cau en els
perfils provinents de la indústria
(-2,9%) i la construcció (-1,0%).
Respecte a l’any passat, l’atur creix
amb força en els perfils provinents
de la construcció (+36,1%) i el
sector serveis (+34,2%).
La taxa d’atur al municipi se
situa en el 13,54%, lleugerament
per damunt de la taxa provincial
(13,12%) i catalana (13,35%).
L’Observatori remarca que és una
taxa estimada.
D’altra banda, el total de persones demandants d’ocupació,
dada que inclou tant les persones aturades registrades com les
demandants de feina ocupades,
ha incrementat un 4,2% durant el
juny (+164 persones). En total, són
4.114 les persones del municipi
que estan apuntades al SOC com
a sol·licitants de feina, de les quals
2.327 estan ocupades. Redacció

Es presenten més de 300
ERTO des del mes de març

La contractació interanual al mes
de juny cau un 27,6%

Un total de 317 Expedients de
Regulació Temporal d’Ocupació
(ERTO) que afecten 3.506 treballadors s’han presentat a Santa
Perpètua des del mes de març fins
a l’1 de juliol, segons dades de
l’Observatori socioeconòmic de
l’Associació de Municipis de l’Eix
de la riera de Caldes (AMERC).

Durant el mes de juny a Santa Perpètua es van formalitzar un 27,6%
menys de contractes que fa un
any, segons dades de l’Observatori
socioeconòmic de l’Associació de
Municipis de l’Eix de la Riera de
Caldes (AMERC). La contractació indefinida va caure un 27,1%
i la temporal un 34,6%. El muni-

En el darrer mes s’han registrat
quatre nous ERTO que han afectat 253 persones. La majoria dels
casos (271) corresponen a expedients de força major que afecten
2.187 treballadors i a altres causes
com extinció, reducció o suspensió (46) que han afectat fins ara
1.319 persones. Redacció

cipi acumula 4.976 contractes des
de gener, un 16,6% menys que el
període equivalent de 2019, és a
dir 987 contractes menys. Al juny
es van signar prop de 2.500 contractes de treball a l’Eix de la Riera
de Caldes, dels quals un 60,1%
s’han efectuat en homes (1.488)
i gairebé un miler en dones. Els

segments d’edat amb més contractació han estat el grup de 30 a
44 anys, amb el 31,2% del total de
la contractació, seguit del segment
d’entre 20 i 24 anys (25,3%). La
contractació va créixer en 908
contractes respecte el maig, però es
van formalitzar 1.324 contractes
menys que fa un any. Redacció
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Es recupera el servei de vehicle
elèctric compartit amb noves
mesures adaptades a la Covid-19
Redacció

L

’Ajuntament de Santa
Perpètua continua amb la
promoció de la mobilitat
elèctrica en vehicle compartit fruit
del conveni de col·laboració amb
la cooperativa Som Mobilitat. La
ciutadania de Santa Perpètua i les
persones que treballen al municipi poden sol·licitar un total de
quinze hores d’ús gratuït de conducció d’un cotxe elèctric, que
està estacionat a l’aparcament del
Complex de la Granja Soldevila.
Amb motiu de la Covid-19
s’han establert mesures extraordinàries de neteja i autoprotecció
en l’ús del vehicle de Som Mobilitat. L’Ajuntament i la cooperativa
demanen que abans d’entrar al
cotxe i començar la reserva si presenteu tos lleu o febre de 37,5C o
més, no utilitzeu el cotxe compartit. A més, cal posar-se la mascareta abans d’entrar al vehicle i és
important que el nas quedi cobert
per la màscara. Cal que obriu el

vehicle amb les mans “nues” i un
cop a dins renteu-vos les mans
amb gel hidroalcohòlic que trobareu al costat de la palanca de
canvi. Les persones acompanyants
també han de seguir el mateix
protocol.
Un cop finalitzi l’ús del vehicle i la reserva cal deixar el gel
hidroalcohòlic on s’ha trobat, al
costat de la palanca de canvi. En
el cas que veieu que queda poc gel

hidroalcohòlic truqueu al telèfon
d’assistència per informar-ho. Un
cop fora del cotxe ja podeu finalitzar la reserva amb el mòbil i recordeu no deixar objectes personals
ni residus dins del cotxe.
Aquestes mesures extraordinàries s’aniran adaptant en
funció de les indicacions de les
autoritats sanitàries i de com evolucioni la pandèmia de la Covid19.

Santa Perpètua se suma a la Marxa
contra el tancament de Nissan
Unes 200 persones van participar
el 10 de juliol a la marxa popular
Nissan som tots convocada per la
plantilla de les tres plantes barcelonines que la multinacional vol
tancar i d’empreses subcontractades. ‘Nissan no es tanca’ i ‘Si
això no s’arregla, guerra, guerra,
guerra’ van ser les consignes que
corejaven els manifestants. Hi
havia dues columnes una que va
sortir des de Santa Coloma de
Gramenet, Ripollet i Montcada
i l’altra des de Mollet del Vallès,
Santa Perpètua de Mogoda i la

Llagosta i que van acabar al polígon del Pla d’en Coll de Montcada on hi ha el campament
de ‘La Resistance’ davant de la
planta de Nissan. La protesta ha
estat un èxit de participació ja
que ha concentrat al voltant de
2.000 persones.
La plantilla es troba ara en
la fase de mediació d’un ERTO
presentat per Nissan per als
2.500 treballadors directes. Els
representants dels treballadors
asseguren que l’objectiu no són
indemnitzacions sinó mantenir

els llocs de feina de Nissan i els
més de 25.000 si es tenen en
comptes a empreses subcontractades i proveïdores.
El delegat de CCOO del
comitè d’empresa de Nissan,
Javier Adalid, ha agraït a la societat civil i als representants polítics
dels ajuntaments la seva participació en aquesta marxa, entre ells
l’alcaldessa de Santa Perpètua,
Isabel Garcia. Adalid s’ha mostrat
molt satisfet amb aquesta mostra
de poder i de suport a la plantilla
de Nissan. Redacció
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Els casos de Covid-19 pugen i es
demana responsabilitat ciutadana
La mascareta és obligatòria per als majors de sis anys
Redacció

S

Santa Perpètua ha superat aquesta setmana els
160 casos positius de la
Covid-19, segons dades del Departament de Salut de la Generalitat, que actualitza el mapa
diàriament. Les dades de casos
sospitosos acumulats des de l’inici
de la pandèmia arribaven aquest
16 de juliol als 1.184. Aquests
casos corresponen a persones que
en algun moment han presentat
símptomes i un o una professional de la salut els ha classificat
com a possible cas, però no tenen
una prova diagnòstica (PCR, test
ràpid o test ELISA) amb resultat
positiu i tampoc han estat confirmats per cap epidemiòleg o
epidemiòloga com a cas positiu.
L’Observatori de Desenvolupament Local ofereix setmanalment
les dades per conèixer l’impacte de
la Covid-19 a Santa Perpètua. El
13 de juliol registrava 149 casos
positius i 1.132 sospitosos, mentre que 3 dies després el Mpaa de
la Generalitat anunciava 165 positius i 1.184 sospitosos. Durant
tot el mes de juny es van comptabilitzar només sis casos nous.
A l’espai web de l’observatori
podeu consultar dades actualitzades dels efectes del coronavirus al
municipi i dades de salut (evolució i número de casos, casos per
gènere o el mapa a temps real).
D’altra banda, l’Hospital de
Mollet ha anunciat que continua l’estabilitat amb només dos ingressos al centre
motivats per la Covid-19.
Els casos augmenten en es últims
dies i la Generalitat i altres governs autonòmics han imposat
l’ús de la mascareta obligatòria

La Diputació concedeix un
prèstec de 200.000 euros
La Diputació de Barcelona ha
concedit un crèdit a l’Ajuntament
de Santa Perpètua de Mogoda per
finançar inversió moble durant
aquest any 2020. L’operació està
emmarcada en la Caixa de Crèdit
que impulsa la Diputació de Barcelona i el crèdit concedit al Consistori perpetuenc és de 200.000
euros. La Caixa de Crèdit és un
instrument de cooperació local
que té l’objectiu d’atorgar crèdits
als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la
demarcació per al finançament

de noves inversions, el dèficit de
finançament en inversions executades i les operacions incloses en
un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer. Cada govern local
pot demanar fins a 200.000 €
cada any, amb l’excepció dels
municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest
límit i sol·licitar l’import necessari
per cobrir les seves necessitats de
finançament. El tipus d’interès
d’aquest crèdit és al 0%, amb una
amortització màxima de deu anys
i una carència d’un any des de la
data de concessió. Redacció

L’Ajuntament rep un ajut
de 88.000 euros per a
despeses de la pandèmia

Lús de la mascareta és obligatòri / Josep Cano

tan a l’exterior com a l’interior
d’espais d’ús públic, tot i que es
pugui mantenir el distanciament
social. A Catalunya es efectiva

“La Covid-19
continua al
carrer”

des de la setmana passada per
als majors de sis anys. Poden
haver sancions de 100 euros.
L’alcaldessa, Isabel Garcia, ha de-

manat a la ciutadania perpetuenca que “sigui conscient que la
Covid-19 continua al carrer i
que tothom ha d’actuar en consciència per evitar la propagació
d’aquest virus”. Per això ha insistit que “la prevenció en tot moment, el portar la mascareta ben
posada, rentar-se les mans sovint
i mantenir la distància social en
totes les situacions és la clau en
aquesta fase de l’emergència sanitària”. Garcia ha subratllat que
cal recordar a totes les famílies que
han passat pel tràngol de perdre
algun familiar per la Covid-19
i a totes les persones que des del
minut zero s’han jugat la seva salut
per cuidar-nos.

L’Ajuntament de Santa Perpètua
rebrà una subvenció de més de
88.000 euros per part de la Diputació de Barcelona per fer front
a les despeses ocasionades amb
motiu de la situació generada
per la pandèmia de la Covid19. La subvenció es rep per dues
accions diferents. Una és la Línia
1 per al finançament de la despesa corrent en la prestació dels
serveis socials. En aquest cas, la
subvenció és de 61.652,87 euros.
I l’altra subvenció és per a la Línia
2 per al finançament de la des-

pesa inversora i es rep la quantia
de 26.422,66 euros. La Diputació a va aprovar el 28 de maig un
programa complementari sota el
títol Cap municipi enrere, que té
per objectiu donar suport integral
als governs locals contra la Covid19, en el marc del Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019. El
nou programa s’articula com un
fons de prestació que pretén cobrir
aquelles despeses extraordinàries
derivades de la incidència de la
crisi sanitària en l’activitat dels ens
locals. Redacció

Actualitat

/ 13

Del 17 de juliol al 4 de setembre de 2020

Les matrícules a l’Escola d’Adults
es faran del 2 al 9 de setembre
Redacció

E

l Centre de Formació
d’Adults (CFA) Can
Folguera disposa de
places lliures per a la majoria
d’ensenyaments després d’haver
fet les preinscripcions per al curs
2020/2021 a finals de juny i de
manera telemàtica. Aquest any, la
preinscripció ha estat força inferior
a cursos anteriors, “molt probablement a causa de tota la nova
situació d’incertesa generada pel
tema del coronavirus”, segons
apunta el director de l’Escola
d’Adults, Julio Lasobras, que considera que “el fet que l’edifici de
la Granja Soldevila hagi estat
tancat al públic la major part del
temps durant el període de preinscripció tampoc no ha ajudat
en absolut”.
El nombre d’antics alumnes
que promocionen o repeteixen
curs a l’Escola d’adults és de 232 i
les noves preinscripcions han estat
42. Hi ha places disponibles per
apuntar-se al setembre a la majoria
d’ensenyaments.
L’oferta formativa de l’escola
inclou els següents ensenya-

Imatge d’arxiu d’una aula de l’Escola d’Adults / L’Informatiu

ments: Educació Secundària per
a persones adultes (ESO); Curs
de preparació a proves d’accés a
Cicles Formatius de Grau Superior; Informàtica a nivell d’usuari:
Competic inicial, Competic I,
Competic II i Competic III;
Anglès i francès en tres nivells;
Català i castellà de nivell I i II i
Etapa Instrumental: nivells I i II.
Les persones que tenen reservada una plaça a l’escola perquè
promocionen o repeteixen curs i
les que han realitzat la preinscripció han de fer la matrícula al setembre. La poden realitzar passant

per l’escola o trucant al telèfon 93
574 05 10. Les dates de matrícula
seran els dies 2, 3, 4, 8 i 9 de setembre i l’horari de matrícula serà
de dilluns a dijous de 15.30 a 18
h i dimecres i divendres de 9.30 a
11 h.
Les persones que no han fet
la preinscripció, però volen estudiar a l’escola, hauran de trucar
també a partir del 2 de setembre
en el mateix horari i se’ls donarà
dia i hora per matricular-se directament a l’ensenyament corresponent, sempre que hi hagi places
disponibles.

Gairebé 80 estudiants perpetuencs
es presenten a la selectivitat
Un total de 77 estudiants dels
instituts de Santa Perpètua s’han
presentat aquest any a les proves
d’accés a la universitat (PAU),
coneguda popularment com la
selectivitat. De l’INS RoviraForns han estat 31 els alumnes
inscrits a les proves, mentre que
de l’INS Estela Ibèrica s’han presentat 46. Els exàmens es van des-

envolupar els dies 7, 8, 9 i 10 de
juliol amb unes mesures de seguretat sanitàries específiques.
La qualificació de la fase
general és la mitjana aritmètica
dels cinc exercicis obligatoris, que
són llengua i literatura catalana,
llengua i literatura castellana,
llengua estrangera, història i una
matèria comuna a triar entre llatí,

matemàtiques,
matemàtiques
aplicades a les ciències socials
i fonaments de les arts. La fase
específica permet examinar-se
d’un màxim de tres matèries més.
Les qualificacions es coneixeran
el 27 de juliol i els alumnes es
podran descarregar un document
personal acreditatiu de les notes.
Redacció

Resten algunes places lliures
per al curs escolar vinent
El període de matriculacions als
centres educatius d’Infantil, Primària i Secundària Obligatòria als
centres educatius ha finalitzat i a
la majoria queden algunes places
lliures. On més s’ha notat la situació generada per la Covid-19 és a
les escoles bressol municipals. 68
infants s’han matriculat i altres 8
van presentar la sol·licitud fora de
termini i la Regidoria d’Educació
treballa per donar-los resposta
positiva. Vista la realitat del funcionament de les bressol en aquest
mes de juliol, Ajuntament i direccions ja tenen tot a punt per l’inici
del curs. Els dies 8, 9 i 10 de setembre serà el període d’adaptació
i les ràtios dels grups de dos anys
han disminuït i seran d’entre 14 i
17 alumnes.

Pel que fa a P3 s’han matriculat 213 alumnes d’una oferta
inicial de 275. Totes les escoles tenen alguna plaça lliure
excepte el Bernat de Mogoda
que ha omplert amb les primeres
opcions.
A primer d’ESO s’han registrat 264 sol·licituds per a 274
places ofertades. La comissió de
garanties d’admissió resoldrà al
setembre les sol·licituds fora de
termini o en llista d’espera.
Les famílies que vulguin fer
una sol.licitud fora de termini
i que necessitin assessorament
poden adreçar-se a educacio@
staperpetua.cat. El curs escolar començarà el 14 de setembre, segons el calendari previst.
Redacció

L’Escola Tabor adapta el seu
casal d’estiu a la Covid-19
Un total de 85 alumnes dividits
en nou grups de convivència
participen aquest any de les activitats del Casal d’estiu de l’Escola
Tabor segons expliquen en un
comunicat. Sota el monitoratge
dels membres del claustre de
l’Escola, les activitats estan adaptades a la normativa i prioritzen
les de l’aire lliure i se centren en
l’acompanyament emocional dels

participants. Segons explica el
centre, les activitats de caire lúdic
i esportiu es combinen amb petites accions de continguts escolars,
donada l’excepcional aturada de
tres mesos.
L’activitat, inicialment pensada per als alumnes de l’Escola
Tabor, ha estat oberta també a
alumnes d’altres centres perpetuencs. Redacció
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Les obres a l’Escola La Florida
estaran acabades al juliol

Obert el termini d’ajudes per
a menjador i escoles bressol

L’Ajuntament també instal·larà plaques solars al Bernat
sible despreniment. Aquests
treballs han fet tallar al trànsit la
circulació de vehicles en aquest
tram de carrer.

Al mur van
aparèixer
esquerdes
Obres de reparació del mur de l’Escola La Florida / L’Informatiu

Redacció

L

es obres del mur i la tanca
perimetral de l’Escola La
Florida haurien d’acabar
la setmana vinent, segons les
previsions inicials de la Generalitat que és qui ha encarregat
aquests treballs. Les obres, que
van començar el 8 de juliol,
consisteixen en l’enderroc de
l’estructura que hi havia fins ara

i la nova construcció del mur
i la tanca perimetral d’aquest
centre educatiu. En aquest mur
van aparèixer fa uns mesos unes
esquerdes que van anar augmentat amb el pas del temps
i la solució ha estat refer-lo.
Durant el curs, l’Ajuntament
va col·locar unes tanques a la
vorera més propera al mur per
evitar qualsevol problema que
hagués pogut ocasionar un pos-

Per a aquest estiu encara resten
a altres centres educatius obres
destacades com l’arranjament del
mur de l’escola Bernat de Mogoda
a tocar del carrer de Puig i Cadafalch o el canvi de finestres d’aquest
centre educatiu per a millorar les
condicions tèrmiques a les aules.
L’Ajuntament també té endegats
els tràmits per a la instal·lació d’un
sistema d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica a l’Escola
Bernat de Mogoda.

Fins al 24 de juliol es pot demanar
l’ajut de menjador i escolarització
a les Escoles Bressol Municipals.
La sol·licitud s’ha de presentar
telemàticament a www.seu.staperpetua.cat on es troba la documentació amb la informació i el
formulari a omplir. S’ha establert
un servei de suport al telèfon 93
026 72 25 de 8 a 20h i al correu
servei-suport@staperpetua.cat.
L’Ajuntament té previst, dins del
Pla de Xoc dedicar fins a 78.000

euros aquest curs a les famílies
amb pocs recursos que matriculin els seus fills en les escoles bressol municipals i 52.000
euros per a beques menjador a
aquests centres. Per a sol·licitar
els ajuts és necessari haver presentat la sol·licitud d’inscripció per a
l’Escola Bressol Municipal per al
curs vinent. L’ajut només es farà
efectiu si l’infant es matricula a
l’escola bressol municipal. Redacció

Ajuts del programa d’atenció
social de les persones amb
discapacitat
La Generalitat de Catalunya ha
obert la convocatòria de Prestació d'atenció social a les persones
amb discapacitat (PUA). Aquesta
prestació té per objecte contribuir
a les despeses ocasionades per
l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la
promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapaci-

tat física, psíquica o sensorial amb
mesures compensatòries per tal
de millorar-ne la qualitat de vida
i fomentar-ne la integració social.
Les sol·licituds dels ajuts es poden
presentar fins al 10 de setembre.
Les sol·licituds s’han de presentar
mitjançant el formulari que es pot
obtenir al web de la Generalitat
(http://tramits.gencat.cat)

La borsa de treball continua donant servei a persones
i empreses de forma telemàtica. Pots contactar amb
nosaltres a borsatreball@staperpetua.cat o a través del
web de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda http://
www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/informacio-irecursos-coronavirus

Actualment, està cercant personal per diferents ofertes:
• Tècnic/a comptable per assessoria fiscal-laboral 297959
• Tècnic/a delineant amb SOLIDWORKS 297593
• Tècnic/a de laboratori especialitzat/da en diagnòstic clínic 297584
• Peó especialista construcció, per reformes d’interior 297626
• Auxiliar d’infermeria o gerontologia per residència d’avis 297836
• Vigilant de seguretat per empreses zona Santa Perpètua 297056
• Personal de neteja per empresa de Santa Perpètua 297731
• Netejador/a amb carnet de carretoner per cobrir vacances
d’estiu 297725

Consultar les ofertes a la web Xaloc: http://xaloc.diba.cat/
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SPSolidària i l’Ajuntament dotaran
amb dos molins de gra als refugiats
Als campaments sahrauís, l’ONU envia cereals sense manipular
Redacció

L

a Regidoria de Solidaritat i
Cooperació Internacional
de l’Ajuntament de Santa
Perpètua ha signat un conveni
amb l’ONGD local SPSolidària
a través del qual es farà un projecte als campaments de refugiats
sahrauís a Algèria. Es tracta de
la construcció d’un magatzem i
dos molins que permetrà moldre
els cereals que Nacions Unides
fa arribar als campaments com
a un dels elements bàsics de la
nutrició del poble sahrauí. El fet
d’enviar el gra i no la farina limita
les possibilitats d’elaboracions i
d’ingesta sobretot per part de la
població més vulnerable com són
infants i gent gran.
El Consell de la Daira dels
campaments de Tindouf va fer
la petició d’aquest nou equipament, que es gestionarà de
manera pública i sota la responsabilitat del Consell, en la

Col·locació de la coberta del nou Centre materno-infantil de Tifariti / SPSolidària

missió política-tècnica del consistori perpetuenc del 2018. El
projecte porta per títol Promoció de l’economia pública per al
desenvolupament social. Dotació de molins de gra per a les
dones de Tifariti. L’Ajuntament
de Santa Perpètua el subvencionarà amb un import màxim de
9.000 euros.

Des de SPSolidària ja fa un
temps que es ve treballant en
aquest projecte gràcies als associats sahrauís de l’entitat i es
podrà iniciar en breu. L’entitat
està aixecant, també a Tifariti,
el nou Centre Materno-infantil,
subvencionat pel Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament.

La diàspora dota Agoinitt amb
material per combatre la Covid-19

Voluntariat d’Agoinit que ha distribuit el material per la localitat / SPSolidària

Una de les entitats de mauritans
amb les quals treballa SPSolidària,
l’Association pour le développement et l’unité d’Agoinitt, ha realitzat un petit projecte en la seva
població per minimitzar l’impacte
de la Covid-19. La diàspora ha
buscat voluntariat a Mauritània
que ha comprat bidons de diferents capacitats, sabó, gel i mascaretes que ha instal·lat a diferents
punts del municipi per facilitar la
rentada de mans i la prevenció de
la pandèmia. Redacció

L’OMIC explica el concepte
Covid-19 a la factura d’aigua
El Servei de Consum, a través de
l’OMIC ha rebut consultes sobre
l’increment de les factures d’aigua
i sobre el concepte Covid-19 que
hi figura. El servei informa que el
Govern va establir una reducció
del 50% a la factura per minimitzar l’increment del seu consum
durant el confinament i evitar el
pagament de factures amb imports
molt elevats. Aquesta reducció
s’indica a les factures mitjançant
el concepte Covid-19. L’OMIC
explica que si no s’hagués aplicat,
l’import de les factures seria encara
més elevat ja que el confinament
ha provocat un gran increment

de consum de l’aigua. Afegeix que
també s’ha de tenir en compte que
durant aquest temps de confiament, les lectures han estat estimades i quan s’han realitzat reals amb
l’increment del consum pel confinament , molts consumidors han
canviat de bloc, incrementant-se
l’import de la factura.
L’OMIC recomana que
davant qualsevol dubte, s’ha
de contactar prèviament amb
CASSA (per telèfon o atenció presencial a les seves oficines amb cita
prèvia) on revisaran el seu cas de
manera individualitzada i els oferiran solucions. Redacció

Una escola senegalesa
agraeix un projecte d’Alkaria
L’Ajuntament de Santa Perpètua ha rebut una carta d’agraïment per part
del director de l’escola de Kounkané a la regió de Vélingara, al Senegal,
relacionat amb el projecte subvencionat pel Consistori durant l’exercici
2019 i executat per l’ONGD Alkaria. El projecte per engegar activitats
econòmiques cooperativistes de dones per desenvolupar accions agrícoles i socials ha inclòs la creació d’una pista de bàsquet a l’escola així com
el desenvolupament d’una brigada a l’estiu de 2019 per dur a terme un
campus de bàsquet i futbol amb els infants. Redacció

En un cop d’ull
El mercat dels dissabtes torna a la
plaça del Mercat Municipal
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La mobilitat sostenible i un estiu
segur completen la campanya Viu i
Conviu a Santa Perpètua
Redacció

P

er una mobilitat sostenible i segura és l’eslògan del
tercer i darrer bloc de la
campanya Viu i conviu a Santa
Perpètua que està duent a terme
l’Ajuntament aquest mes de juliol.
La difusió de recomanacions i consells relacionats amb la mobilitat
es desenvoluparà durant la setmana vinent. D’altra banda, des
de dilluns el Consistori ha centrat
la campanya en la seguretat sota el
títol Estiu segur amb consells i recomanacions que aborden situacions
de la ciutadania a diferents llocs i
espais com els domicilis, els caixers
i els bancs, els vehicles, les platges
i piscines, el carrer, el comerç, les
concentracions i concerts i, fins i
tot, les xarxes socials.
La campanya Viu i Conviu
vol oferir a la ciutadania consells
i recomanacions sobre convivència i seguretat durant aquest estiu,
especialment particular a causa
de la crisi sanitària, econòmica i
social causada per la pandèmia de
la Covid-19 i està impulsada per
la Policia Local i la Regidoria de
Convivència en col·laboració amb
altres departaments municipals.
La Policia Local ha explicat
que Santa Perpètua és un municipi segur. En els darrers mesos,
les dades estadístiques han estat
positives i aquesta tendència
s’ha accentuat amb la situació de
confinament, segons ha explicat
la Policia, que afegeix que malgrat tot amb la recuperació de la
mobilitat s’està recuperant i cal
no baixar la guàrdia i extremar les
precaucions. També ha recordat
que “som una policia comunitària, amb permanent contacte

L’equip del Síndic atén sis
queixes i una consulta
El Síndic de Greuges ha rebut
un total de sis visites en el seu
desplaçament telemàtic a Santa
Perpetua que es va realitzar el 7 i
8 de juliol. Les persones, que van
ser ateses per l’equip del Síndic
mitjançant trucada telefònica o
videotrucada, van presentar sis
queixes i van formular una consulta. Les problemàtiques plantejades van estar vinculades, entre
d’altres, a temes relacionats amb

consum (gas i electricitat), salut
i molèsties per soroll. Tres de les
sis queixes presentades anaven
adreçades a l’Ajuntament de Santa
Perpètua, segons ha informat
l’Oficina del Síndic. Aquesta visita
s’emmarca en el conveni signat
amb l’Ajuntament per potenciar
la defensa dels drets de les persones
al municipi. En el marc d’aquest
acord, l’equip es desplaça habitualment dos cops a l’any. Redacció

La Xarxa de Centres Cívics
recull 840 preinscripcions

La mobiiltat sostenible i segura centrarà el tercer bloc de la campanya / Josep Cano

amb els barris i les persones que
els conformen i les seves entitats, preocupats per promoure
la convivència i per l’atenció als

Ofereix consells
en aquest estiu
tan particular

subjectes més vulnerables de la
nostra comunitat”. Des del cos
municipal, s’apunta que es treballa de manera especialitzada per
donar resposta a “l’extrema complexitat dels reptes en matèria de
seguretat als que ens enfrontem
avui dia i és per això que dispo-

sem d’agents especialitzats en
proximitat, trànsit, atenció a
la ciutadania, relacions amb la
comunitat, formadors en seguretat viària, etc.”.
Pel que fa al bloc centrat en
la Mobilitat, el Consistori oferirà consells relacionats amb
moure’ns a peu i en bicicleta,
l’estalvi d’energia, els nous mitjans
de transport i la mobilitat segura,
juntament amb d’altres aspectes
relacionats amb la Covid-19. “La
crisi del Coronavirus ha afectat de manera significativa a la
mobilitat urbana i adaptar-se
a la nova realitat i protegir la
salut del nostre entorn a Santa
Perpètua és el repte que ens
toca afrontar en tant els nostres
científics no trobin les solucions sanitàries”, ha explicat
l’Ajuntament.

La Xarxa de Centres Cívics
Municipals ha tancat les preinscripcions de les activitats de la
programació 2020-2021 amb un
total de 840 sol·licituds. Malgrat
l’excepcionalitat del moment causada per la Covid-19, la resposta
ha estat molt bona i gairebé un
centenar de preinscripcions formaran part de la llista d’espera
atenent les limitacions actuals
d’aforament, segons ha explicat la
Xarxa. Les preinscripcions respecte
al curs passat s’han incrementat un
25% quan es van formalitzar un
total de 595 sol·licituds. “Aquestes xifres ens encoratgen a seguir
treballant per la nova programació ja que la rebuda ha estat
molt bona”, segons ha expressat

la responsable de la Xarxa, Carme
Marsal, que ha afegit que “ens
hem adaptat a les noves circumstàncies per tal de facilitar que
tothom pugui fer les preinscripcions”.
La Xarxa de Centres Cívics va
tancar el 12 de juliol el període
de preinscripcions a un total de
63 activitats proposades. La ciutadania ha pogut realitzar-les per
correu electrònic, per formulari i
per telèfon. La majoria es va decantar per telèfon, 434 sol·licituds.
El Centre Cívic Can Folguera ha rebut un total de 244
preinscripcions i disposa de 24
sol·licituds en llista d’espera,
mentre que Mas Costa disposa de
40 en llista d’espera. Redacció
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El Vapor acull el dia 28 una nova
campanya de donacions de sang
El Banc de sang extrema les mesures de prevenció i seguretat

Darrera campanya de donació de sang a Santa Perpètua / Josep Cano

Redacció

E

l Banc de Sang torna a
visitar Santa Perpètua
aquest 28 de juliol.
Una unitat mòbil s’instal·larà
al Centre Cívic El Vapor en
horari de matí i de tarda, de 9 a
14 hores i de 17 a 21 hores. El
Banc de Sang extrema les mesures de prevenció i seguretat a
l’hora de donar sang per adaptar-se a la situació originada per

la Covid-19. Els donants perpetuencs, que s’adrecin al Vapor,
han de reservar hora abans al
web donarsang.gencat.cat. La
darrera visita realitzada pel
Bang de Sang al municipi es va
portar a terme del 4 al 6 de juny
on es van registrar 215 donacions de sang i 38 de plasma. A
més 22 persones van donar per
primer cop.
La campanya es desenvolupa
sota el lema Dona el millor de

tu, dona sang. El Banc de Sang
explica que “els donants de
sang coneixeu de primera mà
la importància d’aquest gest
altruista que només dura 20
minuts i pot ajudar a millorar
la salut de 3 pacients”. A més,
afegeix que “també us convertiu en autèntics ambaixadors
de la donació de sang, explicant en el vostre entorn la
importància de donar”.
El Banc de Sang recorda que
dia a dia també és important
comptar amb més persones que
se sumin a la donació.
Un dels principals motius
és que, malauradament, molts
donants han de deixar de fer
donacions per haver patit
alguna malaltia que impossibilita continuar donant, o simplement per arribar als 70 anys,
edat màxima en què es poden
fer donacions de sang. Per
això mateix, el Banc de Sang
anima a més persones a donar
sang i sumar-se a la família dels
imprescindibles.

El CAP La Florida continuarà tancat
de moment a causa de la Covid-19
El CAP La Florida continuarà
de moment tancat a causa de
la pandèmia, segons va informar el responsable dels CAP
del municipi, Eduard Carrión,
a la regidora de Salut Pública,
Sandra Gómez, i al president
de l’Associació de Veïns Ciutat
Jardí La Florida, Torcuato Matilla, durant la trobada que van
mantenir el 10 de juliol. Eduard
Carrión va assegurar que el

CAP La Florida de moment
no s’obrirà per diferents factors
com la reorganització per atendre amb seguretat als pacients,
concentrar el personal sanitari
en centres grans i el descans dels
professionals. També va recordar que s’han implantat noves
formes d’accés a les consultes,
com ara l’econsulta i el telèfon.
En aquest sentit, la regidora
de Salut Pública ha explicat

que des del Consistori s’entén
l’excepcionalitat de la situació i
per aquest motiu no s’ha insistit
en la reobertura d’aquest equipament, però ha manifestat que
un cop es superi la crisi sanitària
l’Ajuntament de Santa Perpètua
continuarà reivindicant que el
CAP La Florida, tancat des del
mes d’abril a causa de la Covid19, torni a prestar servei durant
tot l’any. Redacció

La Fundació sanitària Mollet
obté un premi de gestió
La Fundació Sanitària Mollet
ha obtingut el Segell EFQM
d’Excel·lència 500+, el màxim
reconeixement que concedeix el
Club Excelencia en Gestión com
a representant a Espanya de la
Fundació Europea per a la Gestió
de la Qualitat (EFQM). D’acord
amb les dades del Club Excelencia en Gestión, actualment a
Catalunya només 15 organitzacions disposen del Segell 500+.
Aquest Segell reconeix la
Fundació Sanitària Mollet
(FSM) “pel seu compromís
per consolidar-se com a una
organització ètica i responsable social i mediambiental-

ment, compromesa amb els
professionals i la ciutadania
i que s’orienta cap a una cultura d’excel·lència en la seva
gestió”, segons ha explicat en
un comunicat.
El director general de la FSM,
Jaume Duran, ha assegurat que
“per l’FSM la qualitat ha esdevingut un motor de canvi, una
peça fonamental que ens ha
impulsat des de fa molt temps”.
L’acte, celebrat el 3 de juliol coincidint amb el desè aniversari de
l’Hospital de Mollet, va comptar
amb la presència de l’alcaldessa
de Santa Perpètua, Isabel Garcia.
Redacció

Participants a l’acte de lliurament del guardó / Fundació Sanitària Mollet

L’ASSIR es trasllada al
Sociosanitari de Mollet
L’Atenció a la Salut Sexual i
Reproductiva de Mollet (ASSIR)
canvia la seva ubicació i passarà a
realitzar la seva activitat a la tercera planta de l’Hospital Sociosanitari de Mollet. Aquest trasllat
és temporal perquè la ubicació
definitiva serà al CAP Can Pantiquet, també a la veïna localitat
de Mollet. El trasllat inicial de
l’ASSIR de Mollet es va fer al març
a les instal·lacions de l’antiga seu
de Socors Mutus, al carrer Sant

Llorenç davant del Sociosanitari,
en el context de pandèmia causada per la Covid-19. En aquell
moment, l’Hospital de Mollet
va necessitar convertir l’espai del
centre annex, on fins al moment
s’ubicava l’ASSIR, en una zona
per a l’assistència d’urgències.
Ara el servei es reubicarà a la
tercera planta del Sociosanitari.
Santa Perpètua té com a referència aquest ASSIR de Mollet.
Redacció
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Santa Perpètua és un dels itineraris de turisme
vallesà recomanats pel Consell Comarcal
En marxa una campanya de promoció del turisme de proximitat per a aquest estiu
Redacció

E

l Vallès Occidental ha
iniciat una campanya de
promoció del turisme de
proximitat per a aquest estiu per
posar en valor els espais i activitats
a prop de casa. Santa Perpètua és
una de les opcions que es publiciten a través de la pàgina web de
turisme del Consell Comarcal del
Vallès Occidental http://visitvalles.
com. En la situació actual, en que
la ciutadania s’ha hagut de replantejar les vacances i en que moltes
famílies marxaran pocs dies fora
o es quedaran a casa, des del
Consell Comarcal es considera
que “estem davant una oportunitat pel Vallès, per donarlos a conèixer entre el veïnat i
també entre les comarques de
l’entorn”. També és una oportunitat per dinamitzar econòmicament el territori, el comerç i la
restauració. Durant les setmanes
de desconfinament, la ciutada-

nia ha pogut descobrir llocs que
tenia al costat i potser no havia
vist mai. Es vol incidir en aquesta
descoberta de racons de la nostra
comarca a través d’imatges
impactants, que s’associen més a
altres destins de Catalunya o fins
i tot d’altres països.
En base a l’Acord del Consell
d’Alcaldies i el Pla per la Reconstrucció davant la pandèmia de la
Covid-19 al Vallès Occidental, la

Posa en valor
els espais a
prop de casa
L’entorn de Santiga és un dels espais destacats / L’Informatiu

campanya pretén promocionar
el turisme vallesà durant aquest
estiu post Covid-19. L’objectiu
és promocionar la comarca i el

seus atractius: naturals, culturals
i gastronòmics, amb un especial èmfasis en el sector serveis
(comerç i restauració) com a
àmbits més afectats per l’impacte

econòmic de la pandèmia. La
campanya s’allargarà fins a
mitjans del mes de setembre.
El petit vídeo promocional
de Santa Perpètua inclou una

ruta circular pel nucli de Santiga
i a Santa Perpètua recomana visitar l’Església, el Vapor Aranyó, el
Casal d’Avis, la Granja Soldevila
i el parc Central.
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L’Ajuntament millorarà i reforçarà
l’enllumenat en tres vies de la ciutat

L

a Regidoria de Canvi Climàtic i Transició Energètica millorarà i reforçarà
l’enllumenat públic en tres vies
del municipi, que no tindran cap
cost per a les arques municipals
ja que s’inscriuen com a millores
anuals en el plec de condicions de
l’adjudicació del servei de man-

teniment. La primera actuació
es realitzarà en el camí de vianants que va des de l’avinguda
de l’Onze de Setembre fins a la
Granja Soldevila, on s’instal·laran
quatre nous punts de lluminàries
amb tecnologia led. Es tracta de
la segona fase de l’estudi de reforç
de l’enllumenat en els accessos a la
futura estació de la línia de rodalies R-8. Una primera actuació

S’activa el servei de la Policia
Local Llibre de vacances
La Policia Local de Santa Perpètua
de Mogoda ha activat fins al 13
de setembre el Llibre de vacances
d’estiu. Es tracta d’un servei gratuït que permet a les persones que
s’hi inscriguin rebre un avís per
part de la Policia Local en cas que
passés alguna incidència en el seu
domicili o comerç durant la seva
absència pel període vacacional.
L’alerta no només es produeix
en casos de robatori sinó també

en cas d’alguna fuita d’aigua, per
exemple.
La inscripció en el Llibre de
vacances és totalment gratuïta.
Les persones que vulguin fer ús
d’aquest servei poden contactar
amb la Policia Local i deixar les
seves dades per ser localitzades en
cas necessari.
La Policia Local ha informat
que les dades són destruïdes un
cop finalitza el servei. Redacció

Els Mossos d’Esquadra han
alertat d’una nova modalitat d’estafa telefònica a
establiments comercials de
diferent tipologia i sector. El
cas comença amb una trucada
d’una persona que simula ser
un repartidor d’una empresa
de transports informant que
anirà a l’establiment a instal·lar
un circuit de seguretat, uns
sensors de temperatura o algun
altre element similar.
També en ocasions el presumpte estafador coneix el nom
del responsable i el funcionament intern de l’establiment i
durant la trucada explica al treballador de l’empresa que per
tal de fer la instal·lació ha de
rebre un pagament immediat
per poder gestionar la comanda
que ha fet el responsable o bé
el propietari del comerç.
Els Mossos d’Esquadra
recomanen desconfiar de les
amenaces i urgències que
impliquen pagaments i dels
mitjans de pagament no habituals. Redacció

del pla de millora de l’enllumenat
d’aquesta zona ja es va executar
provisionalment en el Camí de la
Granja, en el tram comprès entre
el passeig de la Florida i l’avinguda
de Canalis. L’Ajuntament té previst realitzar un projecte per a
vianants en aquest vial que incorporarà la millora definitiva de
l’enllumenat.
La segona actuació es realitzarà

a l’avinguda de l’Onze de Setembre. El regidor de Canvi Climàtic
i Transició Energètica, Sergi Hernández, ha explicat que aquesta
arteria comercial tenia un dèficit
d’il·luminació a causa dels arbres i
les característiques de la via i que
fa uns dos mesos es va canviar les
lluminàries de vapor de sodi per
altres amb tecnologia led. “Amb
aquest projecte s’ha millorat
l’enllumenat però s’ha avaluat
reforçar-lo amb una nova actuació que consistirà en instal·lar
nous punts a peu de mig pal de
la il·luminació cada vint metres
de via”, segons ha explicat Hernández. L’actuació és similar a la
que es va realitzar a la Rambla, el
passeig de Can Taió o l’avinguda
de Barcelona.
La tercera actuació millorarà
l’enllumenat a la carretera B-140
en els accessos a l’empresa Alstom.
Es tracta d’una petició del comitè
d’empresa de la factoria per afavorir la seguretat i facilitar els desplaçaments en bicicleta i d’aquesta
manera promoure la mobilitat
sostenible.

Dues empreses
denunciades per
distribuir condons
falsos

Un accident a l’AP7 provoca
cues de més de tretze
quilòmetres

Els Mossos han denunciat penalment els administradors de dues
empreses majoristes de drogueria
per la distribució de preservatius
falsificats, una d’elles ubicada a
Santa Perpètua. Els empresaris van
distribuir des de finals de 2018
més de 15.000 capses de preservatius falsificats i més de 41.000
capses de preservatius sense marcatge CE. Redacció

El 13 de juliol un accident a
l’AP7 en el terme municipal de
Santa Perpètua va provocar cues
de més de tretze quilòmetres en
sentit Tarragona. El sinistre es va
registrar a les 8.20h quan una
embarcació va caure del vehicle
que la transportava i va quedar al
mig de l’autopista. La circulació
de tres carrils va quedar tallada.

El camí des de l’aviguda Onze de Setembre fins a la Granja amb noves led / L’Informatiu

Redacció

Mossos alerten
d’una estafa
telefònica a
comerciants

D’altra banda, els Mossos
d’Esquadra van detenir el divendres 10 de juliol en una de les
àrees de servei de l’AP7 a Santa
Perpètua a quatre homes d’entre
19 i 21 anys, de nacionalitat
francesa com a presumptes
autors d’un delicte de robatori
amb violència i lesions a Barcelona. Redacció
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Més de 200 consultes fetes al
Línia directa amb l’alcaldessa

Una imatge de l’últim programa especial emès des de la Sala de Plens / L’Informatiu

Redacció

L

a temporada del programa de Ràdio Santa
Perpètua Línia directa amb
l’alcaldessa ha estat molt diferent a
com s’havia plantejat inicialment.
L’espai es venia emetent entre
octubre i febrer el segon divendres de mes al matí i amb una
durada d’aproximadament 30
minuts, però amb la declaració de
l’estat d’alarma i el confinament,

va canviar la seva periodicitat,
horari i fins i tot espai. Durant
set edicions entre els mesos de
març i juliol l’alcaldessa Isabel
Garcia s’ha posat a disposició de
la ciutadania i ha respost més de
200 consultes fetes. La mitjana
ha estat de 30 consultes per cada
programa especial amb una hora
de durada. Al principi, la situació
generava moltes preguntes sobre
el número de persones ateses als
centres sanitaris per la Covid-19,

Es presenta la plataforma
Santiga No es toca
El dijous 23 de juliol tindrà
lloc l’acte de presentació de la
plataforma Santiga No es toca.
L’activitat tindrà lloc a partir
de les 20 hores al Centre Cívic
El Vapor serà obligatori l’ús de
mascareta i l’aforament estarà
limitat com a mesura de prevenció davant la Covid-19.
El grup impulsor d’aquesta
plataforma està format per
diverses formacions polítiques
i entitats locals com la CUP,
Esquerra, ACRES, Casal Popular, CREM i la Torrentera. La

plataforma vol evitar qualsevol
intervenció que malmeti l’espai
natural de Santiga i defensar el
seu patrimoni històric i cultural, segons ha explicat en un
comunicat.
La creació d’aquesta plataforma en defensa de Santiga es
va començar a impulsar arran
de la instal·lació d’Amazon,
a Barberà, i el possible desdoblament de la carretera B-140.
Segons la plataforma, “no ens
ho podem permetre, perdre ni
un pam de terra”. Redacció

la desinfecció d’espais públics, el
funcionament dels serveis municipals i dels centres educatius. A
mida que van anar avançant les
fases de desconfinament les preocupacions ja eren per temes més
d’oci, esport, com ara les piscines,
la Festa Major o els casals d’estiu.
Durant aquest període el
Línia directa amb l’alcaldessa
també ha viscut uns canvis, que
han vingut per quedar-se. Ja feia
temporades que el programa
s’emetia en streaming pel facebook de @radiosantaperpetua,
però durant el confinament
també s’ha emès per la pàgina de
facebook de @AjuntamentSPM
i pel compte d’Instagram @linformatiuSPM. Aquestes opcions
continuaran la propera temporada. L’actual ha finalitzat aquest
10 de juliol.
La temporada es pot recuperar al podcast de Ràdio Santa Perpètua radio.staperpetua.org i les set
edicions especials també al canal
Youtube de l’Ajuntament Comunicació SPM.

La tertúlia de
grups municipals
acaba virtualment
Ràdio Santa Perpètua 107.0 FM
va tancar una temporada estranya
de l’espai La tertúlia de grups
municipals el dia 9 de juliol amb
un programa que es va emetre
gràcies a les noves tecnologies, ja
que cada portaveu estava a casa
seva. Es va utilitzar la mateixa plataforma que per emetre els plens
municipals. El 5 de març es va fer
la darrera edició des dels estudis
de l’emissora municipal. La nova
temporada hauria de començar l’1
d’octubre. Redacció

Dinou anuncis gratuïts, a la
campanya de la Ràdio
Un total de dinou establiments
comercials s’han beneficiat de la
campanya Santa Perpètua dona
suport al comerç local que ha
impulsat Ràdio Santa Perpètua
107.0 FM, conjuntament amb la
Regidoria de Comerç. L’objectiu
era donar un impuls als comerços
en aquesta època marcada per la
Covid-19.
Els propietaris dels comerços que han volgut han enviat a
l’emissora municipal una falca
publicitària que s’ha emès de

forma gratuïta des del 6 i fins al
24 de juliol. Ràdio Santa Perpètua ha programat diversos blocs
de publicitat per donar cabuda a
aquesta campanya, diferenciada
dels anunciants de pagament,
dins la programació en directe de
l’emissora municipal.
Les regidories de Comunicació i Comerç confien que aquesta
acció hagi suposat un benefici als
establiments i sobretot els encoratgi a seguir endavant amb els
seus negocis. Redacció

En un cop d’ull
L’artista local Alba del Valle dissenya
el dibuix de la persiana del Casal

Comunicació col·labora amb Lleure
a l’estiu amb un taller de fotograﬁa
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Una trentena d’actes al programa
de la Festa Major 2020
Les activitats estan adaptades a la situació de pandèmia

La plaça de la Vila decorada amb les banderes de Festa Major / Josep Cano

des de dos punts diferenciats del
municipi per tal d’evitar aglomeracions i les recomanacions son
que es vegin des de casa.
Algunes de les actuacions
destacades seran la de les formacions The Goliards Collective
o Myriam Swanson a més de la
monologuista Valeria Ros. No
faltaran tampoc les orquestres de
Festa Major ni les activitats per a
infants com ara sessions de cine
familiar o animació infantil. La
Belluga i Els Xiula faran les delícies dels més petits aquests dies
de festa.
Circ i espectacles de carrer
completen una Festa Major
diferent on caldrà prendre totes
les mesures de seguretat i seguir
les recomanacions marcades per
l’organització. Hi haurà concursos, si bé adaptats a les circumstàncies i novetats com un
espectacle de percussió i llums de
carrer.

Primer concurs de decoració
de balcons de Festa Major
Una de les novetats de la Festa
Major és la primera convocatòria del Concurs de decoració
de balcons i finestres. Per a participar, els interessants hauran
d’enviar un correu electrònic
a l’adreça cultura@staperpetua.
cat, amb nom i cognoms del
participant, núm. de telèfon i
adreça del balcó i/o finestra. La
inscripció es podrà fer a partir
del 31 d’agost i la data límit
d’inscripció serà el dia 3 de setembre a les 14h. El concurs se
celebrarà entre els dies 4, 5, 6 i
7 de setembre i els balcons i/o
finestres hauran d’estar enllestits
el dia 4 a les 12 h. El jurat del
concurs estarà format pels membres de la comissió de festes, els
quals puntuaran els balcons i/o
finestres participants del concurs el diumenge 6 de setembre.
La temàtica serà la festa Major
o qualsevol relacionada amb
la pandèmia de la Covid-19.
Hi haurà tres premis i consistiran
en vals de compra per bescanviar
als establiments comercials i ser-

veis de l’Associació Els Comerciants, valorats en 125, 100 i 75
euros respectivament.
D’altra banda, també s’han
convocat els concursos de paelles
i pintxos però en una versió fotogràfica. No caldrà que els participants s’inscriguin però hauran
d’enviar una fotografia amb la
referència de l’Informatiu 645 a
la imatge per justificar la data de
la foto. La seva participació quedarà registrada enviant la imatge
al mail cultura@staperpetua.
cat abans del 7 de setembre. El
jurat, format per la comissió de
festes, valorarà la originalitat de
les imatges i també de les paelles
i pintxos i dotarà de tres premis
a cada concurs. Per al concurs
de paelles, els tres premis consistiran en vals de compra per
bescanviar en els establiments
del Mercat Municipal, valorats
125, 100 i 75 euros mentre que
en el concurs de Pintxos els vals
s’hauran de consumir a establiments associats a Els Comerciants. Redacció

úsica, espectacles de
circ, activitats infantils, cinema a la fresca
i el tradicional pregó, que serà
telemàtic, són alguns dels exemples d’activitats de la Festa Major
més atípica que es recorda fins
al moment a Santa Perpètua.

La Covid-19 ha fet replantejar
el programa i adaptar la major
part de les activitats. Els patis dels
centres escolars seran el principal
escenari on tindran lloc concerts,
el cinema i espectacles per tal de
controlar l’aforament i poder
ubicar cadires a la distància de
seguretat corresponent. A més, el
tradicional castell de focs es farà

A la venda les
banderoles
solidàries de festa

Una exposició sobre la Covid-19
donarà el tret de sortida a la FM

Hi haurà ﬁra
d’atraccions per la
Festa Major

Aquest any els diners de les
banderoles solidàries de la Festa
Major es destinaran a pal·liar els
efectes de la Covid-19. Aquestes
decoracions es poden adquirir al
preu d’un euro als establiments
comercials Cal Rellotger, Floristeria Dani, Griñan, Seguros
Bilbao, Seyma drogueries, El planeta de Alba, Yolanda Bartrina,
Subirats, als Centres Cívics Can
Folguera, El Vapor i Mas Costa,
a l’Ajuntament i al Mercat Municipal. Redacció

La Covid-19 ha marcat per
sempre aquest 2020 deixant a
molts perpetuencs sense alguns
dels seus éssers estimats. A
més, ha fet canviar rutines i
fins i tot, la nostra concepció
del món. L’Ajuntament de
Santa Perpètua de Mogoda, a
través de la Regidoria de Cultura presentarà per Festa Major
l’exposició de creació pròpia
Coronavirus, escac al món!
Amb la col·laboració del
museu, l’arxiu municipal i

L’Ajuntament de Santa Perpètua
ha decidit que hi haurà Fira
d’atraccions al recinte firal aquesta
Festa Major d’Estiu. Tot i això,
no hi haurà la mateixa quantitat
d’atraccions que en anys anteriors
i els firaires seguiran la normativa
d’aforament, d’higiene i seguretat
sanitàries fixades pel govern amb
motiu de la pandèmia de la Covid19. El recinte firal permet mantenir les distàncies de seguretat entre
atraccions per tenir alguna per a
totes les edats. Redacció

Redacció

M

els mitjans de comunicació
de Santa Perpètua el 6 de setembre s’inaugurarà la mostra
en el marc de la Festa Major
d’Estiu 2020. L’exposició
preveu comptar amb un recull
de documents gràfics i audiovisuals on els protagonistes seran
els veïns i les veïnes i totes
les seves creacions que han
anat aportant al llarg d’aquest
temps.
Durant el confinament, la
creativitat i les idees per passar

aquells dies de reclusió van
esclatar i la mostra ha intentat
recollir aquestes expressions.
Fotografies, vídeos i també
reflexions personals en una
exposició que vol ser també un
homenatge a tots aquells que
ens han deixat i a tots els que
han treballat sense descans per
cuidar-nos en aquesta pandèmia que encara dura.
L’exposició es podrà visitar
a l’Espai 1 de la Granja, Espai
Cultural. Redacció
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Amics de Santiga suspèn el XXXI
Concurs de Pintura Ràpida
La situació provocada per la pandèmia motiva l’anul·lació

Imatge d’axiu d’un lliurament de premis del Concurs de Pintura / L’Informatiu

Redacció

L

’Associació d’Amics de
Santiga ha suspès el Concurs de Pintura Ràpida
que estava previst realitzar els dies
25 i 26 de juliol. La causa és la
situació provocada per la pandèmia sanitària.
L’entitat ha enviat una carta als
pintors habituals, alguns des de la

primera edició i aquesta hagués
estat la número 31, disculpantse per la decisió presa d’anul·lar
l’edició de 2020 d’aquest certamen pictòric que sempre ha atret
a grans pintors catalans. Recordar
que en la darrera edició van participar tres artistes estrangers i el
guanyador del Premi d’honor de
2019 va ser el rus Maxim Sidorenko. En els darrers certàmens

Teresa Kirchner edita la seva
primera novel·la
La perpetuenca Teresa Kirchner
edita la seva primera novel·la
El manuscrito de oscuros secretos
que es troba a la venda a través
de la plataforma Amazon. Es
tracta d’una història datada entre
1700 i 1750 que descriu la vida
d’una dona de gran bellesa i la
seva filla de deu anys entre una
petita població de Burgos i París.
La narradora és la nena que amb
un llenguatge senzill detalla les
peculiaritats sexuals dels clients
de la seva mare que és prostituta.
Per diverses circumstàncies se’n
van en carruatge cap a Paris i en

el decurs del viatge presencïen
fets i protagonitzen anècdotes
que serveixen per explicar l’època
i les corts de Felip V d’Espanya i
del Rei Sol de França amb una
crítica cap als monarques i un
fort contingut eròtic en to burlesc.
Teresa Kirchner és doctora
en Psicologia, especialista en Psicologia Clínica i professora de
la Universitat de Barcelona. Ara
es llença a la literatura perquè li
venia de gust i ho fa en castellà
perquè ha pensat en el mercat
llatinoamericà. Redacció

La perpetuenca ha publicat el seu primer llibre / Teresa Kirschner

s’han presentant una cinquantena d’obres.
La Covid-19 està trastocant
molt les activitats d’una associació com la d’Amics de Santiga
que ha hagut d’anul·lar la Festa
de l’arbre i l’Homenatge als
poetes, el Dia del Medi Ambient
i ara el Concurs de Pintura
Ràpida. El president de l’entitat,
Jaume Vinyals, ha explicat que ni
les condicions són les òptimes per
rebre els pintors ni s’ha pogut fer
tot el treball previ de recerca de
patrocinadors per als premis que
s’haurien d’atorgar.
D’altra banda, al tancament
d’aquesta edició, Amics de Santiga tenia previst celebrar una
assemblea anual de socis el dia 16
de juliol. De fet, aquesta estava
programada inicialment per al
13 de març. Entre altres punts
destaca l’elecció d’una nova junta
directiva, de la qual no formarà
part Vinyals, qui ha decidit retirar-se d’aquesta tasca.

Ange publica nou single
amb els australians Lamalo
La cantant perpetuenca Ange
ha publicat aquest mes de juliol
un nou single Qué pasó en
col·laboració amb el duet electrònic australià Lamalo. Els artistes es
van conèixer fa més d’un any en
un concert i van decidir ajuntar-se
en un estudi a veure què passava.
Ange explica que “la cançó va
sorgir de manera molt orgànica.
Yossi es va posar a tocar uns
acords al teclat i a experimentar amb sons. Mich va afegir un
baix molt potent i jo em vaig
posar a escriure”. El duet Lamalo
diu que l’objectiu era combinar el

Ange Páez des de Sidney / Ange Páez

seu so electrònic amb l’estil R&B/
neosoul d’Ange i crear alguna cosa
funky que fos nou per als dos. La
fusió també és d’idiomes ja que els
agradava com quedava en anglès
i en castellà o sigui que van decidir combinar-los. Una frase que
es repeteix és ‘You wouldn’t pick
us’ (tu no ens vas voler escollir) i
és que la cançó parla d’un amor
perdut. La perpetuenca porta ja
cinc anys a Sidney i amb quatre
singles ha aixecat l’interès de
mitjans com Los 40 o MTV i ha
assolit els primers llocs de descàrregues d’iTunes. Redacció
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Hoquei patins

Futbol

Carles Torras, nou president del
Club Hoquei Santa Perpètua

Primer any de Mario Gila al
Real Madrid Castilla
Mario Gila Fuentes, futbolista de Santa Perpètua de 19
anys, ha jugat la seva primera
temporada al Real Madrid
Castilla, que entrena Raúl
González. El defensa perpetuenc va arribar al club blanc
la temporada 2018-2019 procedent de l’Espanyol. Primer
va jugar al juvenil i aquest any
ho ha fet al Real Madrid Cas-

Juanjo Cintas

E

l Club Hoquei Santa Perpètua té nou president.
Carles Torras, de 45 anys,
substitueix Joan Subirats, que
ha estat el màxim responsable
de l’entitat durant els darrers 12
anys. “Volem donar continuïtat
a la feina feta fins ara”, ha indicat Torras, que és soci del club
perpetuenc des de fa vuit anys. “A
més, volem potenciar la base i,
especialment, els equips femenins; aquesta nova temporada
en tindrem tres”, ha destacat el
nou president, que no formava
part de l’anterior junta directiva i
que té dos fills jugant al CH Santa Perpètua, un nen de categoria
benjamí i una nena que jugarà la
propera temporada en infantils.
La nova junta directiva tindrà
un mandat de quatre anys. Una
de les novetats respecte a la propera temporada és que el club

tilla, al grup 1 de la Segona
Divisió B. L’equip de Gila
ocupava la setena posició amb
40 punts en el moment de
la suspensió definivita de la
competició.
El conjunt blanc s’ha
quedat fora del play-off
d’ascens a la Segona Divisió
A, que disputaran els quatre
primers classificats. J.C.

Carles Torras / L’Informatiu

disposarà de tres equips sèniors.
La junta presidida per Torras està
formada per Sergi Arenas, com
a vicepresident; Moisès Bonal,
secretari; Xavier Matas, tresorer;
i els vocals Jorge Acebal, José Manuel Galán, Lluís Núñez, Juanjo
Rodríguez, Eliseo Vicente, Albert
Rodríguez, José Luis Sance, José
Luis Pérez, Noelia Arcos, Josep

Maria Baldó, Xavier Gispert i Sonia Cuevas.
D’altra banda, el conjunt Fem
13 estava situat en tercera posició
a la categoria Preferent quan es va
donar per acabada la lliga i tenia
opcions de classificar-se per als
Campionats de Catalunya, mentre que el mini femení va quedar
antepenúltim.

Mario Gila, primer per la dreta a dalt / Real Madrid

Futbol

Natació

Júlia Luis s’entrena amb l’equip
absolut del Club Natació Terrassa

Paula Jiménez deixa
l’Espanyol i ﬁtxa pel
Vic-Riuprimer

La nedadora perpetuenca Júlia
Luis va començar a entrenar
amb el Club Natació Terrassa
al mes de juny, després d’una
aturada de dos mesos i mig a
causa de la Covid-19. Durant
la primera setmana, l’esportista
de la nostra localitat va nedar
dues hores al matí. Després, va
començar a entrenar per la tarda
i, posteriorment, va augmentar
els dies i les hores de prepara-

La futbolista perpetuenca Paula
Jiménez ha fitxat pel primer
equip del Vic-Riuprimer, que
juga al grup 3 de la Primera
Divisió Nacional Femenina,
la tercera categoria de futbol
femení que organitza la Federació Espanyola de Futbol. Jiménez canvia d’aires després de
set temporades jugant a diferents conjunts del futbol base de
l’Espanyol. El Vic-Riuprimer va
acabar la lliga passada en novena

ció. Aquest any, farà tots els entrenaments a les instal·lacions
del Club Natació Terrassa amb
l’equip absolut. El canvi és per
temes d’estudis. De cara a la
propera temporada, després de
les vacances, els entrenaments
començaran el 17 d’agost. De
moment, no hi ha concretada
cap competició. S’està pendent
de noves dates per al Campionat
d’Espanya Absolut, que s’havia

de celebrar a finals de juliol. La
darrera competició en la qual va
nedar Júlia Luis va ser el Campionat de Catalunya Absolut
Open de proves de fons, que es
va disputar al mes de gener a les
instal·lacions del Club Natació
Terrassa. La de la nostra localitat, entre altres resultats, es va
proclamar campiona en la distància dels 3.000 metres de la categoria júnior femenina. J.C.

posició en una competició que
van disputar catorze equips.
Paula Jiménez, que té 18
anys, ha jugat aquesta temporada passada al juvenil A de
l’Espanyol i ha estat la màxima
anotadora del seu equip amb 18
gols. També ha disputat alguns
partits amb el segon equip de
l’Espanyol. La perpetuenca volia
canviar d’aires per tenir noves
sensacions i creu que al Vic-Riuprimer ho pot aconseguir. J.C.

Esports
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Futbol sala

Karate

El sènior de l’Sport Sala continuarà
sent dirigit per Escámez i Sánchez

El Senshi Dojo torna
als entrenaments

Juanjo Cintas

S

ebas Escámez i Francisco
Sánchez seguiran com a
entrenadors del primer
equip de l’Sport Sala la temporada 2020-2021. El conjunt perpetuenc milita a la Segona Catalana.
La plantilla patirà pocs canvis. Es
manté la base de la temporada
passada. Alexis és l’única baixa
confirmada i ja és segur també que pujaran al primer equip
quatre jugadors del juvenil. “Intentarem lluitar per pujar de
categoria, ara que els jugadors
ens coneixen i nosaltres els coneixem a ells”, ha indicat Escámez. El sènior de l’Sport Sala va
acabar la temporada passada en
la setena posició. La propera lliga
començarà al mes d’octubre.
D’altra banda, Javi Sánchez
seguirà com a entrenador del juvenil A amb José Sánchez com a

Francisco Sánchez, d’esquena, en un partit del sènior de l’Sport Sala / L’Informatiu

delegat. Els entrenadors del cadet
A seran Rafa i Guillem, mentre
que del benjamí s’encarregaran
Álvaro i Álex. Els tècnics del cadet B continuaran sent Manuel
Montoro i Kevin Montoro, mentre que Jaime Martínez serà un
dels responsables dels conjunts
benjamins. Els entrenadors de

l’infantil A seran Guillem i Alejandro Martín amb l’objectiu que
l’equip lluiti la propera temporada a la zona alta de la classificació.
De l’infantil B, s’encarregaran
Marc Casado i Gerard Naranjo,
mentre que els preparadors de
l’aleví seran David Civit i Javier
García.

Futbol

Relleu a la banqueta del Santa
Perpètua de Tercera Catalana
La junta directiva de la UCF
Santa Perpètua ha fitxat Ángel
Valor com a nou entrenador de
l’equip de Tercera Catalana. Valor era el preparador de la Lourdes, també a la Tercera Catalana,
tot i que al començament de la
temporada 2019-2020 havia dirigit el juvenil B de la UCF Santa
Perpètua. El nou tècnic agafa el
relleu de Juan Pedro Verjaga.
Continuen respecte a la temporada passada els porters Marc
Capell, Raúl Anguita i Alexis
Linares, els defenses Manel Valín, Sergi Fernández, Yvan Vaca,
Marc Ferrandiz, Roger Montilla,
Johan Spitia, Adrià Marco i Xavi
Verjaga i els davanters Sergio
Ruiz, Robert Mestre, Óscar López, Álex Castro i Sergio Corral.
La plantilla serà pràcticament la mateixa i s’hi incorporen quatre jugadors del juvenil,
Biel Monge, Francesc Reverter,
Isaac Martínez i Oriol Monge, i
altres dos, Arturo Julve i David
Fernández, faran la pretemporada. A més, s’han fet tres fitxatges
procedents de la Lourdes, Daniel
Muñoz, Raúl Rodríguez i Pol
Esteve. L’objectiu és mantenir la

L’Escola de Karate Senshi Dojo
de Santa Perpètua va reobrir les
seves portes el 8 de juny després
de gairebé tres mesos d’aturada
de l’activitat per la pandèmia de
la Covid-19. Els responsables de
l’entitat van fer abans diverses
modificacions en l’equipament
per garantir les mesures d’higiene
i de distanciament social. “Han
estat moltes hores de feina,
però estem contents de veure
novament als nostres esportistes”, ha dit la màxima responsable del Senshi Dojo, Mercedes
Cañoto.
A causa de la pandèmia, es
van aturar també les competicions dels Jocs Escolars del

Consell Esportiu de Sabadell.
Tampoc no es van celebrar el
Campionat de Catalunya infantil ni els Campionat d’Espanya
infantil i sènior, que havien de
comptar amb participants del
Senshi Dojo. L’entitat perpetuenca també va suspendre el
seu torneig, previst per al juny,
i tampoc no ha pogut participar
en competicions que s’havien
de fer a altres poblacions i que
també van ser suspeses.
El 3 d’octubre, la Federació
Catalana de Karate organitzarà el
Campionat de Catalunya cadet,
júnior i sub-21 i, al novembre, el
Campionat de Catalunya de la
categoria infantil. J.C.

Futbol

Gerard Moreno, en la lluita
per ser el màxim golejador
espanyol de la temporada
El davanter perpetuenc està lluitant per ser el màxim golejador
espanyol de la Lliga Santander. La competició finalitzarà el
cap de setmana i Moreno havia
marcat setze gols al tancament
d’aquesta edició de l’Informatiu.
Contra el Granada, va fer el seu
dotzè gol amb victòria del Vilareal (0-1). Contra el València
(2-0) va marcar el seu tretzè gol.
Moreno va fer un gran partit en

el derbi. El davanter perpetuenc
va marcar els dos gols que li van
donar la victòria al Vila-real al
camp del Betis. Moreno va fer
el 0 a 1 de penal al minut 6 i va
anotar el 0 a 2 al minut 29 amb
un xut amb la dreta des de fins
de l’àrea. Contra el Barça, amb
derrota del Vila-real per 1 a 4, el
de la nostra localitat va fer el gol
que va significar l’empat a u provisional al minut 14. J.C.

Excursionisme

El CESP farà el 19 de juliol
una sortida per Queralbs
Una imatge d’un partit del Santa Perpètua B de la temporada 2019-2020 / L’Informatiu

categoria i continuar amb la formació de joves jugadors que puguin fer el salt al primer equip en
qualsevol moment. La temporada passada, el Santa Perpètua B
la va acabar en la zona baixa de
la competició. S’havia configurat
un equip per jugar a la Quarta
Catalana, però tot just abans de
començar, hi va haver una vacant
i es va pujar a Tercera.
D’altra banda, també hi
haurà moviments al primer equip
femení de la UCF Santa Perpètua
de cara a la propera temporada,
L’entrenador, Galo, no conti-

nuarà per motius de feina. El nou
tècnic serà Kennet Sánchez, que
procedeix de l’Espanyol.
El Santa Perpètua va acabar la
temporada passada a la cua de la
classificació a la Primera Divisió.
Va ser un any difícil per a l’equip
perpetuenc, en el seu debut a la
categoria després d’assolir un
meritori ascens. De cara a la
propera temporada, el Santa Perpètua està configurant un equip
molt competitiu. Seguiran una
desena de jugadors i el conjunt
es reforçarà amb diversos fitxatges. J.C.

El Centre Excursionista de Santa
Perpètua (CESP) organitza el 19
de juliol la primera sortida de la
nova normalitat. Es tracta d’una
excursió d’un dia per la zona de
Queralbs i el Santuari de Núria.

És una travessa d’alta muntanya
i cal està preparat, ja que és un
recorregut força exigent de 22
quilòmetres amb un desnivell
de 1.390 metres i una altitud
màxima de 2.132 metres. J.C.

Futbol

El Barça B s’enfrontarà al
Real Valladolid Promesas
El Real Valladolid Promesas,
quart classificat del grup 2 de la
Segona Divisió B, serà el primer
rival del Barça B, on juga el perpetuenc Óscar Mingueza, en la
primera eliminatòria del play-

off exprés d’ascens a la Segona
Divisió A, que es disputarà a
Andalusia. L’eliminatòria, que
és a partit únic, es jugarà el diumenge 19 de juliol a l’estadi
Ciutat de Màlaga. J.C.

La Ciutat
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Les obres de rehabilitació del Vapor continuen
a bon ritme i es preveuen per al març de 2021
Els treballs mantenen la previsió malgrat van estar aturats set setmanes a causa de la Covid-19
Les obres de rehabilitació de la nau alta del
Vapor Aranyó continuen a bon ritme i es preveu
que finalitzin al mes de març de 2021. Els treballs es van iniciar el 16 de setembre i inclouen el
conjunt d’actuacions necessàries per a garantir

la conservació, preservació, protecció, rehabilitació i reutilització de la nau per destinar-la a
ús cultural i d’equipament públic. Les obres es
van adjudicar a l’empresa Cots i Claret i disposen d’un pressupost de 2.370.609,73 euros. La

rehabilitació forma part del Projecte turístic
industrial del Vapor Aranyó Centre d’Indústria
Viva que està cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió
Europea.

L

’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, i els
regidors
d’Urbanisme,
Jordi Navarro, i Cultura, Marçal
Solà, juntament amb altres edils
de l’equip de govern municipal
van visitar el 8 de juliol les obres
de rehabilitació de la nau alta. Els
treballs es van aturar set setmanes a
causa de l’Estat d’Alarma i la pandèmia provocada per la Covid-19.
“Les obres a dia d’avui estan
realitzades en un 40% i fins ara
no s’ha aprovat cap modificació
dels terminis, de manera que
l’empresa adjudicatària ens ha
manifestat que s’intenta ajustar al termini inicial d’execució
de divuit mesos i recuperar el
temps perdut”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Jordi Navarro.
L’edifici de la nau alta del Vapor data de l’any 1872 i consta
de planta baixa i primera amb un
total de 1.641,02 metres quadrats.
L’equipament acollirà el futur museu municipal en la primera planta i una sala polivalent a la planta
baixa amb capacitat per a 350 persones.
“La visita ha estat molt
interessant perque en aquest
punt de les obres hem pogut
visualitzar d’alguna manera les
tripes de l’edifici, tot el reforç
estructural de la nau, que ara ja
es taparà i que respecta per una
banda els elements d’aquest
edifici del segle XIX i que alhora incorpora reforços de
bigues, voltes i estructura per

Visita institucional a les obres de la nau alta del Vapor / L’Informatiu

poder reconvertir l’edifici als
nous usos”, ha afirmat Jordi Navarro que ha recordat que la nau
està qualificada com a Bé cultural d’interès local i forma part
del Pla especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de Santa Perpètua. El regidor també ha
explicat que s’està treballant en la
coberta de l’edifici, i que s’estan
rehabilitant o substituint les bigues de fusta i el sostre mantenint
la imatge original, i que alhora
s’està reforçant la coberta per
aconseguir un millor aïllament
tèrmic, per acabar de tancar amb
una teulada per tal de mantenir
la imatge històrica de l’edifici.
“L’objectiu d’aquestes obres
sempre ha estat rehabilitar la

nau des del punt de vista patrimonial i històric, conservant tots els elements imprescindibles que mostren la vida
d’aquest edifici”, ha apuntat
l’alcaldessa, Isabel Garcia que
ha recordat que la planta baixa
es destinarà a espai polivalent
mentre que la primera acollirà el
futur Museu de la ciutat. “Volem consolidar aquest edifici
com a testimoni històric i de
memòria col·lectiva, i alhora
posar-lo de nou en ús al servei
de la ciutadania de Santa Perpètua destinant-lo a un ús cultural i d’equipament públic”,
ha indicat la primera edil que
ha recordat que aquestes obres
formen part del Projecte turís-

tic industrial del Vapor Aranyó
Centre d’Indústria Viva. Aquest
projecte està cofinançat pel Fons
Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) de Catalunya
2014-2020 i en el seu conjunt
suposarà una inversió total de
3.233.971,12 euros, dels quals
el FEDER aporta 1.361.560,64
euros, la Diputació 600.000,
mentre que la resta es sufraga
amb recursos municipals. El projecte també inclou la nau baixa
que acull la màquina de vapor,
ja rehabilitada, i l’espai del jardí, que formarà part del Museu
i contindrà part del programa
museològic. També preveu la urbanització de l’entorn, com ara
la plaça d’accés a l’edifici que es

dirà Plaça del 8 de març, com a
homenatge a les dones.
Del nou museu, també en formaran part els espais històrics de
la Granja Soldevila, rehabilitats
fa pocs mesos per a la seva recuperació per a aquests usos. Són el
Celler, l’antesala de la Formatgeria, la Formatgeria i l’Auditori de
la Granja Soldevila, que se sumaran, juntament amb l’església de
Santiga, al projecte d’aquest futur
museu de la ciutat que tindrà com
a eix central El Vapor.
Els Fons FEDER de la Unió
Europea volen promoure la protecció i el desenvolupament del
patrimoni natural i cultural i enfortir la cohesió socioeconòmica
dins de la Unió Europea.

Opinió dels grups municipals
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Grups municipals del govern

Reimpulsar Santa
Perpètua

En les properes setmanes començarà el
procés per l’elaboració del Pacte de Ciutat de Santa Perpètua. Serà un document
consensuat per tots els grups municipals
que vol projectar una mirada a mig i
llarg termini, amb l’objectiu d’obtenir
un conjunt d’actuacions per contribuir
a reimpulsar la vida econòmica i social de la ciutat. Treballarem per a que el
Pacte de Ciutat sigui participat per agents
econòmics i socials, les entitats i la ciutadania perpetuenca. Estem vivint una crisi
sanitària sense precedents provocada per la
pandèmia del Covid-19. La crisi, encara no
superada, està provocant, també, una im-

portant crisi econòmica i social i hem de
fer front. Les dades ens indiquen un increment considerable de l’atur (13,54%
al juny) i molta incertesa sobre els efectes
dels ERTEs, que a Santa Perpètua afecten a més de 3500 treballadors/es.

Des de les regidories de Convivència
i Seguretat Ciutadana s’ha iniciat una
campanya amb consells a la ciutadania
per millorar la convivència a Santa
Perpètua durant els mesos d’estiu. Estem vivint moments complicats en què
la crisi sanitària, econòmica i social ho
està marcant tot, per tant, s’ha pensat en
oferir recomanacions quotidianes per
intentar facilitat al màxim la situació en
el nostre dia a dia.

viu a Santa Perpètua es divideix en tres
blocs per intentar arribar al màxim de
situacions: convivència, seguretat ciutadana i seguretat viària.

Som conscients que l’estratègia local
compartida que volem aconseguir per
reimpulsar Santa Perpètua, no serà suficient per cobrir totes les necessitats.
A més de l’Ajuntament, cal que la Generalitat, l’Estat i la Unió Europea es dotin
d’estratègies i recursos suficients per fer
front a la crisi amb l’objectiu de no deixar

ningú enrere. Totes les estratègies, ja siguin
locals o supramunicipals, han de garantir
el reforç dels serveis públics bàsics (sanitat,
educació i serveis socials) i posar l’accent
en la modernització del nostre teixit productiu, caminant cap a un model de desenvolupament sostenible que faci front a
l’emergència climàtica que ja vivíem abans
de la pandèmia. La “nova normalitat” no
pot significar tornar enrere, sinó avançar
cap a un futur millor per al planeta i per
a tothom. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) plantejats a
l’Agenda 2030 han de ser una bona guia
pel Pacte de Ciutat.

spmencomu@staperpetua.cat

Viu i Conviu amb
respecte

Cada estiu cal reforçar els hàbits de seguretat i convivència, però aquest encara
més. Per això, la campanya Viu i Con-

Els consells que es recullen fan incidència en el respecte per garantir la
bona convivència. En un estiu en què
segurament estarem més temps a casa,
cal respectar el descans veïnal, evitar
sorolls, tenir molta cura amb la desinfecció d’espais comuns, mantenir les
distàncies de seguretat, utilitzar sempre
mascareta, rentar-se les mans sovint, intentar pagar amb targeta de crèdit, tenir

cura de les persones vulnerables, vigilar
als caixers automàtics, respectar les normes de circulació també quan es va en
bici o patinet elèctric o tenir cura de les
pertinences a espais com piscina o platges, entre moltes altres recomanacions.
Són consells que sempre hem de tenir en compte, però en els que cal fer
incidència per seguir fent de Santa
Perpètua un municipi on ens agrada
viure i conviure. Si tothom hi posem
de la nostra part amb respecte, diàleg i
acords segur que ho aconseguirem. Vivim i convivim!

psc@staperpetua.cat

Grups municipals de l’oposició

Per una mobilitat
més sostenible

El territori que conformen el Vallès Occidental i el Vallès Oriental és un espai estratègic per al país, tant per la seva activitat
econòmica com pel seu dinamisme social,
alhora que és un territori densament poblat amb gran vinculació a l’àrea metropolitana. En aquests moment la mobilitat
d’aquest territori no és la que el país necessita, ni des d’un punt de vista ambiental,
ni des d’un de vista econòmic, ni des d’un
punt de vista de vertebració social. És per
això que el Pla de Mobilitat Específic
del Vallès que el Govern de la Generalitat està elaborant és clau per solucionar
molts dels problemes que el territori

arrossega. És un pla que vol potenciar la
mobilitat entre els dos vallesos de forma
no radial amb Barcelona, amb mesures
de millora ambiental, potenciant més el
transport públic i compartit, i ajudant
a millorar la competitivitat de les empreses de la zona.

La okupación es un problema que existe, persiste y sufren algunos vecinos de
nuestro municipio y así nos lo habéis
hecho saber en repetidas ocasiones desde
hace años. En Ciudadanos nos preocupamos por las familias y queremos proteger sus hogares y recuperar la convivencia de nuestros barrios. Por eso, el viernes
pasado, se presentó en el Congreso una
Propuesta de Ley contra la okupación
ilegal de viviendas. Esta propuesta, que
no es la primera que se presenta a nivel
nacional, plantea la reforma del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, entre otras, para que los jue-

ces puedan expulsar a los okupas en una
vista previa si no demuestran su derecho
de uso. Actualmente, este proceso, puede
tardar más de dos años. Endurecer las penas por okupación como medida disuasoria para evitarlas, dotar a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado de herramientas para actuar en viviendas okupadas en las que se hayan cometido delitos o agilizar los procesos judiciales son
algunas de las medidas contempladas.

Esquerra a través d’una acció conjunta de
totes les seccions locals dels dos vallesos, ha
presentat 62 al·legacions al Pla per tal de
millorar-lo, com correspon a qualsevol
projecte d’aquesta amplitud, entre elles
la creació d’una estació única a Santa
Perpètua, situada a la Granja Soldevila,

que serveixi d’intercanviador entre la línia 8 i la línia 3, o la creació de més línies
de bus apostant pel vehicle elèctric.
El grup Republicà és conscient que Santiga, l’espai natural més important que li
queda al nostre municipi, és un espai
amenaçat al qual pot perjudicar l’ampliació
de la carretera B-140 a Sabadell, prevista en
el Pla. És per això que donem suport a
la Plataforma “Santiga no es toca” que
vol protegir aquest entorn de qualsevol
modificació urbanística que perjudiqui el
seu espai, i que estarem atents al desenvolupament d’aquest Pla.

ercspm@ercspm.cat

Stop okupación

santa.perpetua@ciudadanos-cs.org

Esta nueva Ley también trae consigo la
puesta en marcha de medidas para apoyar a las personas en situación o riesgo

de exclusión social reforzando la protección al alquiler social y a los deudores
hipotecarios. Y es que existe un gran problema con el parque de vivienda, con una
escasa oferta y una gran demanda. Más
si cabe en el parque público destinado a
alquiler social donde nos encontramos
muy por debajo de los estándares europeos. Un reto al que nos enfrentamos
que no solucionaremos regulando precios, cosa que se ha comprobado ineficaz
ya en ciudades como Berlín, donde ha
aflorado el mercado negro de alquiler, si
no ofreciendo más vivienda y más alquiler social.

Convocatòries
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Subvencions

Subvencions

Ajuts PUA

Ajuts al manteniment de
locals comercials

La Generalitat ha convocat la prestació social de caràcter econòmic de dret a concurrència
d’atenció social a les persones amb discapacitat (Ajuts PUA). L’objecte de la convocatòria és
contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades
a permetre l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la
integració social. Termini de presentació: De l’11 de juliol al 10 de setembre de 2020
Poden beneficiar-se de la prestació totes aquelles persones que tinguin reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin les condicions i requisits especificats a
la convocatòria. Quantia: la prestació consistirà en un percentatge -en funció dels ingressos
i les condicions socials- del cost d’adquisició del producte o actuació que en sigui objecte.
Lloc de presentació: les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari de sol·licitud
que es pot obtenir a http://tramits.gencat.cat o a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (http://treballiaferssocials.gencat.cat/registres).

Concurs

Guarneix el teu balcó Festa Major 2020
L’Ajuntament organitza el Concurs “Guarneix el teu balcó Festa Major 2020”. La participació és
gratuïta. Les bases estaran disponibles per als participants al web de l’Ajuntament. Els balcons
i/o finestres han d’estar enllestits el 4 de setembre a les 12 h i hauran de romandre així fins al dia
7 de setembre de 2020 a les 12 de la nit. En acabar la Festa Major els guarniments s’hauran de
desmuntar. Les inscripcions hauran de realitzar-se omplint formulari en línia a partir del dia 31
d’agost 2020. La data límit d’inscripció serà el dia 4 de setembre de 2020, a les 12 hores del migdia. Els tres premis consistiran en vals de compra per bescanviar als establiments comercials i
serveis de l’Associació de Comerciants, valorats en: 1r premi 125€, 2n premi 100€ i 3r premi 75€.

Comerç

Diagnosi d’innovació gratuïtes

L’atorgament d’aquestes subvencions pretén assolir un objectiu d’interès social o utilitat pública, que no és un altre
que ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat econòmica del municipi de Santa Perpètua de
Mogoda que s’han vist alterats com a conseqüència de les
mesures de l’estat d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de
les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que
això comporta.
El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de
les subvencions regulades en les presents bases reguladores
i convocatòria serà de 40.000 euros. L’import de les subvencions serà com a màxim el 50% de l’import de les factures
presentades com a documentació justificativa amb un import
resultant a subvencionar màxim 500€ per empresa.
L’import de la subvenció atorgada als beneficiaris, anirà destinat a sufragar les despeses de:
- Material fungible, per exemple, productes monodosis restauració, gels, guants, mascaretes, material d’un sol ús.
- Material inventariable, per exemple els elements materials
necessaris per redistribuir la circulació de les persones pel local, màquines desinfectants, planxes de roba verticals, mampares de protecció amb durabilitat superior a l’any.
- Serveis externs per a adaptar-se a la situació, per exemple,
creació i/o adaptació de la pàgina web, despeses en adaptació de la carta (codi QR), desinfecció de locals...
En cap cas el cost de l’adquisició de les despeses subvencionables podrà ser superior al valor de mercat. No es consideraran despeses subvencionables les realitzades sobre béns
particulars. Les bases es poden consultar al web:
https://bit.ly/basescomerç

La Cambra de Comerç de Sabadell posa a l’abast de les pimes del sector del comerç al detall
una diagnosi en profunditat per millorar i digitalitzar el seu negoci amb un clar objectiu, vendre més! Es fa una anàlisi en profunditat dels diferents aspectes del comerç. S’identificaran els
punts forts i febles del negoci i us proposaran recomanacions per potenciar la competitivitat, del
negoci. Més informació: https://www.cambrasabadell.org/ca/camps-basics/?sku=020904901

Beques

Menjador escolar
Fins al 24 de juliol es manté obert el període de sol·licitud de beques menjador i d’escolarització per a l’alumnat matriculat a les Escoles Bressol Municipals. La tramitació de la
sol·licitud serà de forma preferentment telemàtica a través del web www.seu.staperpetua.
cat on es troba la documentació amb la informació i el formulari a omplir. Podeu consultar
les bases de la convocatòria a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Perpètua. Més
informació al telèfon 93 026 72 25 de 8 a 20h i al correu servei-suport@staperpetua.cat.

Si voleu rebre l’Informatiu al vostre correu electrònic
podeu subscriure-us enviant un mail a linformatiu@
staperpetua.cat amb l’assumpte l’Informatiu.

linformatiu.staperpetua.org
@linformatiuSPM
ﬂickr.com/linformatiuspm
linformatiuspm
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Agenda

30 /

Del 17 de juliol al 4 de setembre de 2020

22 de juliol
a les 18h

Audiència pública per compartir
les al·legacions al PEMV

Al Centre Cívic El Vapor

Oberta a entitats i ciutadania.
Dijous 22 de juliol a les 18h al Centre Cívic El Vapor.
Aforament limitat i ús obligatori de mascareta i distància social.

23 de juliol
a les 20h
Al Centre Cívic El Vapor

24 de juliol
a les 20h
Al Parc Central

28 de juliol
de 10 a 14h
i de 17 a 21h
Al Centre Cívic El Vapor

Presentació de la plataforma
Santiga No es toca
Plataforma ciutadana creada per a la defensa de l’entorn natural de Santiga.
Aforament limitat. Ús de la mascareta obligatoria.

Homenatge a les persones que ens han cuidat
i a les que ens han deixat durant la pandèmia
L’acte tindrà lloc a la conﬂuència del passeig de la Florida i el Camí de la Granja.
Durant l’acte es descobrirà una escultura i una placa commemoratives i comptarà amb els
parlaments de persones dels àmbits sanitari, del comerç, del voluntariat, de gent gran i
infantil, a més de l’alcaldessa, Isabel Garcia.
Durant l’acte serà obligatori l’ús de mascareta i mantenir la distància social.

Donació de sang
ORGANITZA: BANC DE SANG
El banc de sang durà a terme una campanya de donació de sang el proper 28 de juliol
en horaris de matí i tarda al Centre Cívic el Vapor. Des del banc de sang s’encarreguen de
gestionar les cues amb seguretat per la pandèmia del COVID-19. De fet la gent que vulgui
donar sang estarà inscrita prèviament a la web: donarsang.gencat.cat.
Tothom vindrà amb cita prèvia. Hi haurà aigua per rentar-se les mans i uns cartells explicatius de com procedir durant la donació.

Agenda
Del 17 de juliol al 4 de setembre de 2020

Esports

El Club Natació Santa Perpètua organitzarà cursets de natació entre el 29 de juliol
i l’11 d’agost. Consulteu els horaris dels grups.

Concurs de
balcons de
Festa Major

Formulari en línia al web de l’Ajuntament a partir del dia 31 d’agost 2020, assenyalant nom i document d’identitat del participant, adreça del balcó i/o ﬁnestra,
núm. de telèfon i adreça de correu electrònic si disposa d’ella.
La data límit d’inscripció serà el dia 4 de setembre de 2020, a les 12 hores del
migdia.

Activitats
de juliol als
Centres Cívics

CAN TAIÓ: Autogestió de l’estrès i del dolor 20 de juliol de 19 a 20:30 h - 7,50 € ·
Ioga nidra mindfulness 22 i 29 de juliol de 19 a 20:30 - 15 € · Tornar a l’amor. Connectar amb el sagrat del teu interior 27 de juliol. 19 A 20:30 h. Sananqi - 7,50 €.

Centres Cívics

Cursets de
natació del CN
Santa Perpètua

Cultura

A tenir en compte...

CAN FOLGUERA: Atencions amb cita prèvia dels serveis de mediació, ciutadania,
igualtat, català i joventut.
EL VAPOR: Atencions del CESP dijous de 19 a 20h al vapor

/ 31
Telèfons
d’interès
Ambulatori (cita prèvia)
93 728 44 44
Ajuntament
93 574 32 34
Ajuntament (OAC)
93 574 32 34
Biblioteca
93 560 62 22
CAP Santa Perpètua
93 560 09 91
CAP La Florida
93 574 70 63
Casal d’Avis (pl. Vila)
93 560 67 53
Casal de la Gent Gran
93 574 82 04
CASSA (gestió comercial) 93 748 64 14
CASSA (avaries i reclam. 24h) 900 87 85 83
Catalana de gas
902 25 03 65
Centre Cívic Can Folguera 93 574 06 81
Centre Cívic Can Taió
93 544 37 16
Centre Cívic El Vapor
93 560 02 48
Centre Cívic La Creueta
93 560 75 88
Centre Cívic La Florida
93 574 08 30
Centre Cívic Mas Costa
93 560 49 04
Centre Formació Ocupacional 93 544 61 63
CIRI
747 76 07 61
Correus
93 560 44 03
El Telefonet
93 544 91 91
Emergències Generalitat
(Bombers, Mossos...)
112
EMA
93 560 01 03
Granja Soldevila
93 560 01 03
CIRI
747 76 07 61
Incidències enllumenat públic 900 70 11 29
Jutjat de Pau
93 560 05 17
La Promotora i Punt Jove 93 560 51 78
Mogoda Serveis (SAM)
93 544 91 91
Oficina de Consum
93 560 01 03
Oficina d’Habitatge
93 560 32 34
Oficina de Recaptació
93 472 91 35
Oficina de Salut Pública
93 560 01 03
Policia Local
93 560 55 55
Protecció Civil
93 544 86 42
Punt LGTBI
747 76 07 63
Ràdio Santa Perpètua
93 574 13 14
Regidoria de Comerç
93 560 01 03
Regidoria de Comunicació 93 574 13 14
R. Convivència i Ciutadania 93 574 13 53
Regidoria de Cultura
93 560 01 03
Regidoria de Joventut
93 574 72 10
Regidoria d’Esports
93 560 33 16
Reg. Igualtat
93 560 42 05
Reg. Relacions Ciutadanes 93 574 37 21
Rodalies de Catalunya
902 41 00 41
SIAD
93 560 42 05
Tanatori
93 574 59 05
Taxis
641 66 42 00
Violència de gènere
016

Farmàcies
de guàrdia
E. Dordal (Pare Rodes 10)
18 de juliol / 8 d’agost
C. Torroella (Av. Setze, 40)
19 de juliol / 2 d’agost
J. Peya (Pablo Picasso, 7)
30 d’agost
La Creueta (Av. Santiga, 32)
16 d’agost
C. Relat (Rambla 11)
22 d’agost
B. Rico (Av. Tres, 16)
23 d’agost
J. Guillen (Av. Barcelona 2)
25 de juliol / 1, 9, 15 d’agost
M.C. Serrano (Lleida, 9)
26 de juliol / 29 d’agost

