
SALUT   L'HOSPITAL TENIA DIMECRES 29 INGRESSATS QUE HAVIEN DONAT POSITIU DE LA COVID-19, SIS MENYS QUE ARA FA UNA SETMANA  3 a 5

XAVIER SOLANAS

Els cribratges massius han fet de 
tallafocs per reduir el risc de rebrot

ESPORTS

La tornada del Fraikin a la lliga Asobal 
es farà esperar després que la federació 
n'hagi endarrerit l'inici per la pandèmia  16

ECONOMIA

Els polígons de Granollers són els que 
disposen de més parcel·les del Vallès Oriental, 
tot i que aquest any l'oferta s'ha reduït  14

CULTURA

Albert Forns publica 'Abans de les cinc
som a casa', una novel·la sobre el dietarisme, 
guanyadora del premi BBVA Sant Joan  22

CULTURA

ENTITATS I EMPRESES DE L'ORGANITZACIÓ
DELS ACTES DE LA PROGRAMACIÓ DEL PARÈNTESI, 
MOLESTES PER L'ANUL·LACIÓ A DARRERA HORA  20 i Ed.

VIA PÚBLICA

EL MERCAT DEL DIJOUS DESPLAÇA 
UNA TRENTENA DE PARADES DELS PUNTS 
MÉS ESTRETS A LA PLAÇA BARANGÉ  8
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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

El CAP Sant Miquel va fer 2.583 

proves i va detectar 37 positius 

(1,4%) de les més de 10.000 

que es van fer conjuntament 

amb les Franqueses i Canovelles
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Més informació a www.intecat.com

INTECAT Granollers - Plaça Lluís Perpinyà, 30
Tel. 931 595 423 |     . 679 730 469

Amb la compra d'un nou 
MacBook Pro o MacBook Air 

Promoció educativa de Back to School vàlida del 24/8/20 fins el 31/10/20, no acumulable a altres promocions i per les primeres 600 unitats. Descomptes vàlids per a professors 
i estudiants d’estudis superiors: 12% en MackBook Pro i MacBook Air, -3% en iMac, -5% en iPad, iPad Air i iPad Pro; -4% en iPad mini; -7% en Apple Pencil de primera generació.

Ara, més descompte especial 
per estudiants i professors

Contacta'ns per més informació

-12%
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Av. Francesc Macià, 160 · 08401 Granollers · T. 934 995 295 · M. 636 982 042 · granollers@montecar.es · www.montecar.es

Servei d’entrega a hotel o domicili

LLOGUER 
DES DE

24 €

1-2 DIES  24€

3-6 DIES  22€

7-14 DIES  18€

15-30 DIES  16€

1-2 DIES  65€

3-6 DIES  55€

7-14 DIES  45€

15-30 DIES  30€

1-2 DIES  59€

3-6 DIES  57€

7-14 DIES  55€

15-30 DIES  48€

1-2 DIES  100€

3-6 DIES  75€

7-14 DIES  60€

15-30 DIES  50€

Mini Fiat Talento

Peugeot 3008 Mercedes Vito 8-9 persones

Granollers, les Franqueses i Canovelles han estat 

els darrers dies protagonistes dels informatius na-

cionals com a municipis en què l'índex de contagi 

del Sars-CoV-2 ha estat més alt. Per frenar aques-

ta tendència i l'augment del risc de rebrot (EPG)  

–que va arribar al 687,77–, el Departament de Sa-

lut, amb la col·laboració dels ajuntaments, va orga-

nitzat un cribratge massiu de proves PCR. L'objec-

tiu era trencar les cadenes de contagi tot detectant 

positius asimptomàtics per poder-los aïllar, així 

com els seus contactes més directes.

Tot i que Granollers aquesta setmana sortia ter-

cer en el rànquing de municipis amb més perill de 

Salut va fer més de 10.000

proves PCR a Granollers, 

les Franqueses i Canovelles 

per trencar les cadenes de

contagi i reduir l'índex de

creixement de la Covid-19

xavier solanas

L'índex EPG (creixement 

potencial) és el resultat 

de multiplicar la IA  

(incidencia acumulada) 

dels darrers 14 dies  

(per 100.000 habitants) i 

de la mitjana de  

la Rt (la taxa  

reproductiva efectiva) 

dels darrers 7 dies.

rebrot, passats els cribratges de la setmana passa-

da, la tendència de l'EPG és a la baixa –dilluns se 

situava en 611,75 i dimarts, en 527,85 (en l'inter-

val dels set dies anteriors era de 613,95).

De fet, el Departament de Salut assegura que 

aquesta és la tònica general després dels cribrat-

ges, quan es detecten pics de positius, ja que es fan aflorar voluntàriament per detectar casos 
asimptomàtics per poder-los aïllar. "El cribratge 

serveix de tallafocs puntual, de manera que es 

trenca la tendència a l'alça", explica la investi-

gadora del Biocomsc UPC Clara Prats, qui afegeix, 

però, que "per mantenir la corba de contagis a 

la baixa hi entren altres factors, com que es res-

pectin les quarantenes i la feina continuada de 

diagnosi als CAP".

Salut va fer la setmana passada a Granollers, 

les Franqueses i Canovelles més de 10.000 proves 

PCR. Concretament, en el cribratge massiu es van 

convidar més de 23.500 ciutadans dels tres muni-

cipis a fer-se proves voluntàries, i s’ha tancat amb 

un total de 10.722 PCR realitzades. D’aquestes, un 

1,7% han estat casos positius (181). A Granollers, 

al CAP Sant Miquel, es van fer 2.583 proves, de les 

quals 37 van donar positiu (1,4%); a les Franque-

ses, en van ser 3.475 amb 57 positius (1,6%), i a 

Canovelles, 4.547, amb 87 positius (1,9%).

A més, a Granollers, l’acció es va complementar 

el dia 20 d'agost amb una recollida puntual de pro-ves PCR als residents a quatre blocs d'edificis del 
carrer Rosselló –117 proves i 5 positius (4,3%).

L’actuació tenia l'objectiu de detectar positius 

asimptomàtics en zones o barris amb més alta in-

cidència de casos detectats. Salut fa una valoració 

molt satisfactòria d’aquesta acció, que ha permès 

arribar a un 45% de la població diana, un percen-tatge molt significatiu.
Més proves, més positius
El secretari de Salut Pública, Josep M. Argimon, 

recordava, però, dimarts, que malgrat que el risc 

de rebrot ha augmentat les darreres setmanes i la 

xifra és similar a la de mitjans d'abril, no ho és la 

situació. "Llavors al CAP es diagnosticava per 

símptomes perquè no hi havia PCR i, en canvi, 

ara es fa un cerca més activa i per això la taxa 

d'incidència va incrementant". A més, el res-

ponsable de Salut Pública també assegura que el 

percentatge de positius ingressats és molt menor, 

ha que a mitjans d'abril un de cada dos positius in-

gressaven d'urgències.

En el tancament d'aquesta edició, dimecres, Gra-

nollers havia consolidat la tendència a la baixa de 

persones encomanades, amb un EPG de 466,09 (en 

l'interval dels 7 dies anteriors era de 666,55). La Rt 

també millora clarament i és de 0,84 i la taxa de con-firmats per PCR és de 235,11 casos per cada 100.000 
habitants (s'havien arribat a superar els 300 casos).

Casos confirmats acumulatsDes de l'inici de la pandèmia i fins dimarts, a Gra-nollers s'han confirmat per PCR 1.175 casos i 
1.301 amb totes les proves. En l'última setmana, del 23 al 29 d'agost, s'han confirmat per PCR 147 
casos, una xifra inferior a la setmana anterior (201 

casos). Des de l'inici de pandèmia s'han registrat 

81 defuncions, una de les quals s'ha produït aques-

ta setmana. i M.e.

Tendència a 
la baixa del 
risc de rebrot
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Limitades les reunions a 10 
persones i aforaments al 50% 
Dimarts de la setmana passada en-

trava en vigor –durant un mínim de 

15 dies– una sèrie de mesures addi-

cionals a Granollers, les Franqueses 

i Canovelles, que se sumaven a les 

limitacions de trobades decretades 

a tot Catalunya. Així, la Generali-

tat ha prohibit trobades i reunions 

de més de 10 persones, però en 

el cas d'aquests municipis del Va-

llès Oriental també limita al 50% 

l'aforament d'activitats culturals i 

esportives, d'hosteleria i restaura-

ció, i religioses. Les mesures també 

inclouen la recomanació de limitar 

la circulació per les vies d'ús públic.

Es recomana sortir del domicili 

només per anar a la feina –quan no 

es pugui teletreballar– i tenir cura 

de persones grans, amb discapacitat 

o especialment vulnerables. També 

per anar a centres sanitaris, entitats 

financeres, jutjats, espais per a fer 

tràmits administratius o exàmens, 

així com els horts d'autoconsum, 

establiments d'alimentació i altres 

botigues amb cita prèvia. També es 

permet sortir per fer trobades amb 

persones del grup de convivència 

habitual, dur a terme mudances 

domèstiques o professionals i per 

causa de força major o situació de 

necessitat. Els contactes s'han de 

limitar, tant com sigui possible, a les 

persones que integren el grup de 

convivència habitual, al qual es po-

den incorporar familiars propers, 

cuidadors i persones a qui es dóna 

suport per evitar-ne l'aïllament.

En els centres de treball s'han 

d'adoptar mesures de neteja i des-

infecció, posar a disposició dels 

treballadors aigua i sabó o gels des-

infectants, garantir la distància de 

seguretat interpersonal, utilitzar 

mascareta de manera obligatòria i 

ARA A MOLLET I A GRANOLLERS.

      606 14 35 77

Deixa de patir pels deutes, per la teva situació familiar, 
per problemes laborals, o per un assumpte penal.
Et podem donar la millor solució legal! 

Som experts en llei de segona oportunitat, 
dret matrimonial, dret laboral i dret penal.

Truca’ns per concertar una primera visita gratuïta amb nosaltres. 

EL PRIMER PAS L’HAS DE FER TU, ELS SEGÜENTS ELS FAREM JUNTS.

Després d'unes setmanes de crei-

xement constant de casos, l'Hos-

pital General de Granollers ha vist 

com s'ha frenat l'augment d'ingres-

sos per la Covid-19. Ahir, dimecres, 

el centre tenia 29 casos positius 

ingressats, 6 menys que ara fa una 

setmana. Amb tot, el centre sanita-

ri ha hagut de lamentar durant els 

darrers set dies 2 defuncions, de 

manera que n'acumula 109 des de 

l'inici de la pandèmia.

En el vessant més positiu de les 

xifres hi ha les 630 altes acumula-

des, una trentena de les quals s'han 

produït aquesta darrera setmana  

–dimecres passat n'acumulava 603–. Això ratifica que alguns dels 
casos actuals ingressats són menys 

greus que els pacients del centre a 

la primavera, una tendència que el 

secretari de Salut Pública de la Ge-

neralitat assegura que és generalit-

zada arreu del país.

Amb tot, des de l'Hospital de 

Granollers es recorda que el 

40% de les transmissions de la 

Covid-19 tenen lloc abans que 

el portador del Sars-CoV-2 tin-

gui símptomes, de manera que 

recorda que cal rentar-se bé les 

mans abans i després de posar-se 

o treure's la mascareta, a més de 

reduir les trobades.

Pla de contingència 
L'Hospital de Granollers dispo-

sa d'un pla de contingència per 

adaptar el centre als diferents 

moments de la pandèmia, de ma-

nera que es van desplegant per 

fases per donar resposta a l'aug-

ment d'ingressos. Actualment, 

però, l'hospital disposa de llits 

lliures, tot i que està organitzat, 

assegura, per acollir un possible 

rebrot futur. i m.e.

L'Hospital frena 
l'increment de 
pacients de Covid

LES RESTRICCIONS  LA GENERALITAT HA DECRETAT MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA ZONA

n Els alcaldes de Granollers, Josep 
Mayoral; les Franqueses, Francesc Colo-
mé, i Canovelles, Emilio Cordero, en una 
trobada a l'inici de les restriccions, de-
manaven "seny" a la ciutadania per frenar 
la propagació del virus i evitar l'aplicació 
de restriccions més severes. Mayoral 
afirmava que "treballarem com fins ara 
per a l'aplicació intensa i intensiva de 
les mesures per tirar endavant aquest 
projecte col·lectiu i de país de vèncer el 
virus" i apel·lava a la responsabilitat de la 
ciutadania. Colomé, també president del 
Consell Comarcal, feia extensiva aques-
ta crida a la resta de la comarca i instava 
"més que mai, a la distància social".

ALCALDES DEMANEN 
"SENY" PER EVITAR 
MÉS RESTRICCIONS

arxiu / x.solanas

BARS  Els establiments han hagut de tornar a les restriccions del juny

evitar la coincidència de persones, 

així com potenciar el teletreball. 

En les reunions que concentrin 

fins a 10 persones en espais pú-

blics no es permet el consum ni 

d'aliments ni de begudes. No hi 

poden participar persones que 

tinguin símptomes de la Covid-19 

o que hagin d'estar aïllades o en 

quarantena per qualsevol motiu.

En els establiments d'hostaleria i 

restauració el consum s'ha de rea-

litzar sempre a la taula. En l'interi-

or l'aforament es limita al 50% de 

l'autoritzat i s'ha de garantir una 

distància mínima entre taules, d'1,5 

metres. A les terrasses es limita la 

capacitat d'ocupació de l'espai auto-

ritzat al 50% i s'ha de garantir una 

distància de 2 metres entre taules. 

L'horari de tancament d'aquests 

establiments és a la 1 hores com a 

màxim, sense que es puguin adme-

tre nous clients a partir de les 24 h.

En resposta a les crítiques del 

sector, el director del sector sani-

tari Vallès Oriental justificava les 

mesures com una via per aconse-

guir "l'equilibri" entre "la vida 

quotidiana" i "aconseguir con-

trolar la malaltia amb una re-

ducció de la socialització". 

EVOLUCIÓ DE POSITIUS 
INGRESSATS

* La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers fa 
públiques setmanalment les dades d'ingressats per 
Covid-19, però només recull les persones que en el 

moment de la comunicació han donat positiu. Pot ser 
que hi hagi sospitosos pendents de confirmar i, fins i 

tot, pacients més antics que ja no donen positiu

* 

Des de l'inici de la pandèmia 
el centre ha registrat 630

altes i 109 defuncions, 
dues la darrera setmana
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NOVA FASE 

EN VENDA
Residencial El Lledoner

Nova promoció a la zona nord de Granollers. Una àrea de traçat urbà 
modern, amb amplis espais verds, que brinda la màxima tranquil·litat sense 
renunciar a les comoditats que ofereix una capital comarcal.      c. Sant Plàcid, 22

Granollers

2, 3 i 4 dormitoris.

Plantes baixes amb jardí.

Dúplex amb terrassa.

1, 2 i 3 banys.

Parquet.

Zona comunitària amb 

piscina.

Places de garatge inclòs 

en preu.

PREU DES DE

198.000 € +IVA

Oficina comercial:  c. Rosselló, 134, cantonada Josep Pla · T. 606 322 529 - 662 329 114
Oficines Centrals:  Pg. Manuel Girona, 62 · 08034 Barcelona · T. 932 064 000 · comercial@lallavedeoro.com

"El 70% dels nous contagis vé-

nen de l'activitat social dels 

adults i els menors són poc 

transmissors i si es contagien, 

són casos lleus; per tant, les 

escoles són segures", afirmava 

Francesc Colomé, alcalde de les 

Franqueses i president del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental en la 

reunió del consell d'alcaldes amb 

el delegat del govern de la Genera-

litat, Juli Fernàndez, que la setma-

na passada es va reunir amb els 

batlles per explicar el protocol sa-

nitari que s'aplicarà a les escoles, 

que reobriran el 14 de setembre.

El Govern ha decidit que el con-

trol diari de temperatura dels 

alumnes, docents i membres de 

l'escola abans d'entrar als centres 

passi de ser recomanable a obliga-

tori, així com que l'alumnat major 

de 6 anys dugui mascareta. Fer-

nàndez i Anna Aran, gerent de la 

Regió Sanitària de Barcelona del 

CatSalut, asseguren que "no ens 

hem de relaxar en els nostres 

àmbits de confiança, si limitem 

els contactes, limitem la trans-

missió. Estem preparats per 

obertes", recalcava Cuenca.

Tenint en compte això, Cuenca 

explicava els protocols a seguir. 

Qualsevol alumne o treballador 

que presenti algun símptoma a 

l'escola serà aïllat i s'avisarà a les 

famílies. Si la valoració clínica in-

dica que és sospitós de Covid-19, 

es farà una prova PCR i el protocol 

s'activarà per avisar els gestors de 

rastrejos. Un cop conegut en 24 h 

reprendre l'activitat escolar i 

tornar a la feina si prenem les 

mesures adequades".

En aquest sentit, la secretària 

general del Departament d'Ense-

nyament, Núria Cuenca, especifi-

cava que s'han establert "plans 

concrets i personalitzats per a 

cada centre educatiu. Es faran 

grups de convivència més re-

duïts i constant rentat de mans. 

Hem de ser molt conscients que 

els menors s'infecten poc i són 

poc transmissors del virus, per 

tant, les escoles no són un focus 

de contagi de la Covid-19. Són 

segures i si hi ha algun tipus 

de contagi a les escoles, vindrà 

de fora, de la comunitat adulta 

del territori de cada centre. Si 

els adults som responsables i 

tenim autocontrol, farem més 

viable el curs escolar". Cuenca 

insistia: "les escoles no poden 

tornar a tancar, són essenci-

als per al nostre progrés so-

cial i per garantir l'equitat i la 

cohesió social. El futur de la 

nostra societat depèn de què 

puguem mantenir les escoles 

ARXIU

EL GOVERN EXPLICA ALS ALCALDES DE LA COMARCA ELS PROTOCOLS DE REOBERTURA DELS CENTRES EL 14 DE SETEMBRE

A l'escola amb mascareta i termòmetre

RETORN A L'ESCOLA  El curs 2020-2021 està previst que comenci el dilluns 14

el resultat del test, s'activaran els 

protocols d'actuació si surt posi-

tiu i es donaran mesures especí-

fiques al centre. "Per fer-ne un 

seguiment diari, hi haurà l'apli-

cació Traçacovid-19. Si hi ha un 

positiu, el seu grup estable de 

l'escola també s'aïllarà durant 

14 dies de manera preventiva", 

concretava Cuenca. Els directors 

dels centres o altres responsables 

faran una formació entre dilluns i 

dijous vinent sobre el protocol.

Pel que fa als espais, la secretà-

ria general d'Ensenyament consi-

dera que una reorganització dins 

les mateixes instal·lacions del 

centre fa més fàcil l'activitat dià-

ria, tot i que assegura que "si al-

gun centre en concret ho neces-

sites, s'habilitaria algun espai 

més que n'estigui a prop".

Respecte als alumnes més vul-

nerables davant el virus, Cuenca 

expressava que "els equips de 

pediatria del CAP valoraran 

conjuntament amb els pares i 

els centres si hi ha algun alum-

ne amb necessitats especials 

respecte als protocols vigents".

Formació telemàtica

"Per als alumnes que s'hagin 

d'aïllar a casa durant el curs es-

colar presencial, tenim prepa-

rat un pla docent digital perquè 

puguin seguir el curs de mane-

ra telemàtica durant aquests 

14 dies per fer un seguiment i 

continuïtat del seu aprenentat-

ge a partir de 3r d'ESO. Els faci-

litaríem el material digital tant 

als alumnes com als docents", 

concretava la responsable del De-

partament d'Ensenyament. 
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Endesa reforça el serveiDos milions a Granollers i les Franqueses
Endesa ha iniciat els treballs per estendre un 

nou tram de línia subterrània de mitjana tensió a 

l’Ametlla del Vallès per tancar una anella elèctrica 

i millorar així el servei a 4.000 clients de diversos 

municipis, com Granollers i les Franqueses.

El sorteig extraordinari d’estiu de l’Once, celebrat el 15 d'agost, va  

deixar dos milions d’euros a Granollers i les Franqueses. Una butlleta  

–per valor d'un milió– va ser registrada a l'avinguda Sant Esteve 81  

de Granollers, i l'altra –també d'un milió– en un establiment del canal físic complementari situat al carrer Sant Antoni 62 de Corró d'Avall.

SOCIETAT

LES FRANQUESES. El ple de l’Ajun-

tament del 30 de juliol va aprovar 

provisionalment, amb els vots a fa-vor de JxLF, PSC i Cs i els contraris d’IEC i Sal-CUP, el Pla especial de 
catàleg de masies, cases rurals i al-

tres construccions en sòl no urba-

nitzable, un document que ara es trametrà a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per a la 

seva aprovació definitiva. L’apro-

vació provisional del pla suposa la 

resolució de 39 al·legacions pre-

sentades pels propietaris de les 

prop de 180 masies que hi ha al 

municipi. El pla especial és norma-

tiu i ha de facilitar la gestió del sòl 

no urbanitzable, ja que regula els 

usos permesos i s’identifiquen les 

masies susceptibles de ser rehabi-litades i reconstruïdes. Cada casa 
disposa d'una fitxa pròpia que 

marca els usos possibles de les 

construccions annexes i les pos-

sibilitats de rehabilitació. Per ela-

borar aquest pla especial, l’Ajun-tament va encarregar l’any 2016 a 
la Diputació la redacció d’un catà-

estimar totalment; 8 es van esti-mar parcialment; i la majoria, 24, 
es van desestimar. "Tantes al·le-

gacions desestimades indiquen 

que hi ha molts veïns descon-

tents", insistia Ortega, qui també 

apuntava que "caldria resoldre 

què passa amb les cases que no 

apareixen al catàleg". Segons Co-

lomé, les raons que han tingut en 

compte els tècnics de la Diputació 

per incloure una casa al pla espe-

cial i valorar les al·legacions dels 

veïns són arquitectòniques, histò-

riques, mediambientals, paisatgís-

tiques i socials, i les construccions 

no recollides en el document con-

tinuaran regulades per la norma-

tiva urbanística general.  x.l.

leg de masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no urbanitza-

ble per establir els usos permesos 

a cada construcció i identificar les 

edificacions susceptibles de ser re-

habilitades.

Moltes al·legacions
Després de més d’un any des del 

període de consultes públiques i 

al·legacions, el ple resolia les 39 

al·legacions presentades per part 

dels gairebé 180 propietaris de 

masies i cases rurals del municipi, 

una xifra "molt elevada" que "in-

dica que les coses no s’han fet 

prou bé", deia la regidora d’IEC 
Imma Ortega. De fet, de les al·lega-

cions presentades només 7 es van 

Les obres de construcció de l'Au-

la de Natura del parc del Falgar, a 

Llerona, van començar a finals de 

juliol i tindran una durada apro-ximada d'entre 6 o 8 mesos. Es 
tracta de la darrera intervenció 

pendent en aquest espai natural 

i permetrà gestionar les activitats 

al parc i ser el centre d'interpre-

tació de l'entorn amb activitats 

educatives i didàctiques.

Es tracta d'un edifici singular 

d'una planta dividit en tres mò-

duls i situat entre la zona d'esta-

cionament i els jocs infantils. Una 

construcció pensada per inte-

grar-se en l'entorn amb l'estruc-

tura i amb els materials utilitzats. 

Les parets seran de fusta i els sos-

tres de xapa metàl·lica, a excepció 

de la paret sud, que estarà forma-da per un mur Trombe, una cons-

trucció a la qual s'adhereix terra 

compactada perquè faci d’aïllant 

tèrmic i mantingui l'interior amb 

una temperatura estable a l'estiu 

i a l'hivern.

Els tres mòduls estaran units 

entre si amb passadissos i vestí-

buls vidrats per mantenir la vi-

sual nord-sud del parc. A la part 

est hi haurà el mòdul amb la sala 

d'exposicions i els lavabos. Al cen-

tre, una zona de serveis i adminis-

tració amb diversos despatxos i 

oficines. I a l'oest, la sala de for-

mació i un auditori.

L'Aula de Natura del Falgar 

també s'ha concebut com a un 

edifici energèticament sostenible 

i autosuficient amb una instal·la-

ció fotovoltaica de 18 plaques. 

Aprofitarà el sistema geotèrmic 

dels pous canadencs per filtrar 

l'aire de l'exterior i aconseguir 

fluxos freds o calents depenent de 

l'època de l'any.

L'edifici ocuparà 550 metres 

quadrats construïts i té un pres-

supost de 780.000 euros. 

Arrenca la construcció de 
l'Aula de Natura al Falgar

arxiu

URBANISME  L'EQUIP REDACTOR DEL PLA DESESTIMA EL 62% DE LES AL·LEGACIONS DELS VEÏNS HI HAURÀ UN AUDITORI I SALES DE FORMACIÓ I EXPOSICIONS

Les Franqueses regula els
usos de les masies i cases rurals

PLA ESPECIAL  El municipi compta amb unes 180 masies i cases ruralsIEC i Sal-CUP hi voten

en contra en considerar 

que el pla ha deixat

molts veïns descontents

Els treballs tindran una durada de vuit mesos

La Fundació Mercè Fontanilles, 

que des de fa un temps impulsa 

un projecte per acollir una tren-

tena de menors immigrants no acompanyats a Can Santa Digna, 
a Llerona, està disposada a re-

plantejar el projecte inicial arran 

de les necessitats socials sorgi-

des amb la crisi del coronavirus. 

Aquests darrers mesos s’ha re-

duït molt la quantitat de menors 

estrangers sense suport familiar que arriben a Catalunya, i, en can-

vi, han augmentat considerable-

ment les situacions de vulnerabi-

litat social i econòmica en altres 

col·lectius, com la gent gran, les 

víctimes de la violència de gènere 

o les persones sense llar. Davant 

d’això, la fundació, que havia pre-

vist un centre residencial i de for-

mació i inserció laboral vinculat a 

l’activitat agrària i la restauració, 

s’avé ara a estudiar possibles va-

riacions en el projecte d’acollida 

de menors, mantenint, això sí, la 

idea d’impulsar una residència de 

caire social per a persones vulne-

Can Santa Digna valora

ara atendre altres col·lectius

rables. El projecte es redefinirà a 

partir del diàleg amb la Generali-

tat, l’Ajuntament i l’associació de 

veïns dels Gorcs, que havia qües-tionat la idoneïtat de Can Santa 
Digna com a centre d’acollida de 

menors no acompanyats. L'Ajun-

tament, per la seva banda, també 

s’ha mostrat disposat a consen-

suar una activitat d’interès social 

i local d’acord amb les finalitats 

socials de la fundació.

Actualment, la Fundació Mercè 

Fontanilles continua rehabilitant 

la masia i es manté a l’espera del 

pla especial que ha de definir-ne 

els usos, un pla especial en tràmit 

que va rebre més de 300 al·lega-

cions dels veïns i que continuen 

pendents de resoldre. 

El contenciós que va presentar la 

Plataforma d’Afectats per les Mul-

tes (PAM) contra el contracte de 

servei de control de la seguretat 

viària adjudicat per l’Ajuntament 

de les Franqueses no ha prospe-rat. El Jutjat Contenciós Adminis-

tratiu número 17 va dictar una 

primera sentència el 10 d’abril de 2018 segons la qual inadmetia el 
recurs i imposava uns costos de 

fins a 1.000 euros a la plataforma. 

La inadmissió de la demanda ve-

nia donada per la falta d'una docu-

mentació requerida a la platafor-

ma que no va ser aportada. Amb 

tot, la PAM va presentar posterior-

ment un recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia que el 27 de juliol va quedar de-

sestimat i que, a més, imposa uns 

costos a la plataforma que poden arribar fins a 2.000 euros. 

L’Ajuntament de les Franqueses 

va reparar al juliol els elements 

modulars de les pistes d’skate de Cal Gavatx, amb la substitució 
tant de la superfície de rodament 

com del suport de contraxapat 

del planter, la rampa i el half pipe.

El municipi compta, des de fa 

anys, amb dues instal·lacions. La 

més antiga, la de Bellavista, situ-

ada rere l'Escola Bellavista-Joan Camps, disposa de tres elements i va ser renovada el 2014 coincidint 
amb la inauguració dels 8 mòduls de les pistes d'skate de Cal Gavatx. 
Aquestes darreres han estat la seu 

de diversos campionats com la 1a Competició d'Esports Extrems o el 1r Campionat d'Skate de les Fran-queses. Les pistes de Cal Gavatx es van ampliar al 2018 amb la cons-

trucció d’un bol, un vas de formigó 

de 1,5 m de profunditat màxima. i

La justícia

desestima un

recurs de la PAM

pel foto-vermell

Reparades les

pistes d’skate de 

Cal Gavatx,

a Corró d'Avall
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Amb ganes de tornar-nos a veure!
Obrim portes a l’atenció presencial:

només cita prèvia

estabanellenergia.cat

Truca’ns al

900 250 260

Contacta’ns

atc@estabanell.cat

Reserva
la teva cita

via web o per telèfon. 
I recorda!

Pots seguir fent totes
les gestions on-line

i via trucada.



dj, 3 setembre 20208

Millorar la 
productivitat 
dels treballadors 
a l’empresa 
Les persones són més productives quan 
estan en “estat de flow”. La psicologia 
positiva equipara aquest estat de 
felicitat al fet que quan una persona 
està involucrada amb una tasca perd la 
noció del temps i s’oblida del cansament 
com de tot el que l’envolta, excepte de 
l’activitat que està realitzant.

Quan la concentració a la feina augmenta 
i la desconnexió amb tot el demés 
s’eleva el rendiment de la persona 
millora, com la qualitat i la productivitat 
en l’execució de la tasca. Perquè un 
treballador estigui feliç i tingui flow cal 
motivar-lo, definir uns objectius clars i 
accessibles com també reconèixer els 
assoliments, procurant un bon clima 
laboral. Aquest ha d’estar ubicat en el 
lloc de treball adequat a les funcions 
a realitzar pels seus coneixements, 
experiències, competències i capacitats. 
Si l’empresa no atenen i gestiona les 
persones correctament, aquestes no 
resoldran la feina i no tindran ganes 
d’anar a treballar, provocant un efecte 
negatiu a l’organització.

El treballador feliç s’ha d’allunyar 
de la incertesa, li cal seguretat i 
confiança per mantenir el vincle de 
pertinença a l’empresa, alhora que 
se l’ha de mantenir informat de les 
bones i dolentes notícies per desmentir 
la rumorologia. Se li ha de donar 
responsabilitats per augmentar la seva 
autoestima, fet que es relacionarà amb 
el seu desenvolupament a l’empresa, 
amb un treball flexible que modeli la 
conciliació amb el compromís pel treball. 
I, per últim, la compensació econòmica 
ha de ser equitativa i justa amb el 
reconeixement públic per potenciar la 
competitivitat i la col·laboració.

EL CONSULTOR DE RRHH

HELPOINT SERVEIS

Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 

Horari de dilluns a divendres 

de 9 a 17 h.

info@helpointserveis.com 

www.helpointserveis.com

Davant la situació sanitària actual 

i després de les crítiques rebudes 

la setmana passada per haver 

mantingut el mercat dels dijous 

mentre se suspenien altres activi-

tats a la ciutat [vegeu pàgines 15 

i 20], l'Ajuntament de Granollers 

ha decidit fer alguns canvis que 

s'aplicaran al mercat d'aquest 

dijous. Així es desplaçaran 28 pa-

rades que, per diferents motius, 

no garanteixen 4 metres de pas i, 

"per tant, poden provocar aglo-

meracions que, en els moments 

que vivim, cal evitar", diuen 

fonts municipals. Així doncs, una 

trentena de parades emplaçades 

en sis punts concrets del mercat a 

la plaça Barangé –que ja va acollir 

parades a l'inici de la desescala-

da–. El consistori pretén "oferir 

el màxim de garanties a la ciu-

tadania en compliment de la 

normativa del Departament de 

Salut pel que fa a aforament i 

distància social".

El dimarts 25 d’agost va entrar 

en vigor un decret de la Generali-

tat que regula tot un seguit d’acti-

vitats a la ciutat amb l’objectiu de 

reduir la incidència de la Covid-19 

a la ciutat. L’Ajuntament de Gra-

nollers va expressar "a l’autori-

tat sanitària la seva sorpresa 

per la inexistència d’indicaci-

ons sobre el mercat del dijous" 

–una de les concentracions més 

importants que es fan a la ciutat–. 

Segons detalla el consistori, el go-

vern de la ciutat es va adreçar al 

Procicat –màxim organisme de la 

Generalitat en la gestió de l’epi-

dèmia–, per demanar si l’autori-

Verge de Núria i plaça de la Caser-

na; el carrer de Sant Jaume, entre 

Sant Josep i plaça de Folch i Tor-

res; el carrer de Sant Jaume, entre 

el número 12 i la plaça de la Ca-

serna; la plaça de la Porxada, en-

tre plaça de l’Església i carrer de 

Barcelona; la plaça de Maluquer i 

Salvador, davant del número 1-3, 

i el carrer de Sant Roc, davant del 

número 10.

Les 28 parades que es troben 

habitualment en aquests espais 

s’instal·laran a la plaça de Baran-

gé als punts assignats per mitjà 

d’un sorteig celebrat dimecres al 

matí.

El nou emplaçament serà vigent 

mentre duri l’emergència, període 

en el qual l’ordenació del mercat 

està subjecte a les determinacions 

del Procicat –i que, en principi, 

acabarà la setmana vinent–. 

tat sanitària tenia la intenció de 

regular els mercats a Granollers. 

Dissabte 29 d’agost es rebia la 

resposta: “L’autoritat sanitària 

no farà cap limitació al mercat, 

atès que considera que el pla 

sectorial, aprovat el 22 de juli-

ol, és una regulació suficient”.

Davant d'aquesta resposta, 

l’Ajuntament "ha volgut fer un 

pas més en l’aplicació de l’es-

mentat pla sectorial". Per això, 

els serveis municipals han analit-

zat els punts en què, per la seva di-

mensió, en determinats moments 

es poden superar algunes de les li-

mitacions d'aforament i distància 

física indicades pel Procicat. Els 

punts on s’ha determinat, a través 

de diversos informes tècnics, que 

és més difícil mantenir les mesu-

res d’aforament, distància i espai 

de pas són el carrer del Rec, entre 

VIA PÚBLICA  L'AJUNTAMENT HA DECIDIT DESPLAÇAR LES DELS ESPAIS MÉS ESTRETS

Una trentena de parades del 
mercat de dijous es traslladen 
de nou a la plaça Barangé

AJUNTAMENT

MERCAT  Agents cívics patrullen per demanar el respecte a les distàncies

Fins al 9 d'octubre, tres trens de 

les línies R2 Nord i R2 Sud circu-

laran desviats per plaça Catalunya 

sense efectuar parada a passeig de 

Gràcia i a l'Estació de França, se-

gons informa l'operador del ser-

vei, Renfe. Pel que fa a la línia R2 

Nord amb destinació Granollers 

Centre, el desviament afectarà no-

més el comboi amb sortida a les 

23.38 h des de l'aeroport en direc-

ció a Granollers Centre, el qual no 

s'aturarà a passeig de Gràcia, sinó 

que ho farà a plaça Catalunya a les 

0.05 h. La modificació no compor-

ta canvis d'horari en l'arribada 

a la resta d'estacions. També es 

veuran afectats dos trens de l'R2 

Sud que sortien a les 4.57 h i a les 

23.47 h de l'Estació de França en 

direcció a Sant Vicenç de Calders, 

els quals començaran el trajecte 

des de plaça Catalunya. 

MOBILITAT

Renfe desvia la 
circulació de tres 
trens de l'R2 per 
plaça Catalunya

El projecte Servicios ecosistémicos 

de los murciélagos y su papel como 

supresores de plagas agrícolas en el 

que participa el Museu de Ciènci-

es Naturals La Tela, conjuntament 

amb la Universitat del País Basc 

i l’Estació Biològica de Doñana, 

ha estat seleccionat per l’Agència 

Estatal d’Investigació en les con-

vocatòries d’ajuts del Pla Estatal 

d’Investigació Científica. El treball 

ha rebut 160.000 euros per inves-

tigar mesures per treure profit de 

la capacitat dels ratpenats com a 

controladors de plagues. 

Ajut del ministeri a 
la Tela per a l'estudi 
de control de plagues
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C/ Corró, 187 · Tel. 638 04 11 07
www.montessorigranollers.com

NOVA ESCOLA BRESSOL A LA CIUTAT 

Visites personalitzades.
Per a concertar cita: 638 04 11 07 
info@montessorigranollers.com

VINE A CONEIXE’NS

MATRÍCULA OBERTA

JORNADA DE PORTES OBERTES: DISSABTE 5 DE SETEMBRE
De 10 a 13 h, amb cita prèvia (màxim grups de 5 persones)Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
09/08 José Urbano Gómez  67 anys 

24/08 Lucrecia Nicolás Sancho  92 anys

24/08 Manuel Suárez Fernández  99 anys

24/08 Sole Crespo Vega  75 anys

24/08 Francisco García Guindos  89 anys  

25/08 Asunción Comas Herrero  83 anys

25/08 Pepita Alerm Balenyà  96 anys

25/08 Remedios Serrano Pérez  93 anys  

25/08 Dolors Icart Izal  83 anys

26/08 Neus Escoda Martí  57 anys

26/08 Teresa Martínez de Dalmases 71 anys

26/08 Joan Caralt Gelabert  83 anys  

26/08 Carmen Borrasca Benítez  88 anys

26/08 Miguel Vizcaíno Naranjo  74 anys      

27/08 José Mauri Masjuan  91 anys

27/08 Cirila Morán Rodríguez  98 anys 

27/08 Etelvina Alonso Martínez  99 anys 

29/08 Josep Rof Comadran  95 anys

29/08 Antonio García Cabello  78 anys

29/08 Enric Rial Gomera  67 anys

29/08 Eloína Albares Vega  92 anys 

29/08 M. Dolores Castaño Durán  53 anys 

30/08 Antonio Cruz Rueda  78 anys

30/08 Juan de Dios Romero Candela 60 anys

30/08 Rafaela Fernández Gabino  91 anys

30/08 Miquel Closa Monell  89 anys

31/08 Gumersindo Límia Ascáriz  84 anys

01/09 Juan José Rodríguez Ruiz  72 anys

L'alcalde de les Franqueses i presi-
dent del Consell Comarcal, Fran-
cesc Colomé, juntament amb tots 
els alcaldes de Junts del Vallès Ori-
ental, s'ha donat de baixa del PDe-
CAT "amb la voluntat de seguir 

sumant per la llibertat del país i 

la prosperitat dels seus munici-

pis des de Junts per Catalunya". 
A mitjans de juliol, els alcaldes de 

les Franqueses, Sant Celoni, Santa 
Maria de Palautordera, Vallgorgui-
na, Sant Esteve de Palautordera, 
Aiguafreda, Gualba, Vilalba Sasser-
ra i Fogars de Montclús ja es van 
posicionar conjuntament en el de-
bat obert sobre el futur de JxCat i 
la seva relació amb el PDeCAT i van 
alinear-se amb les tesis de Carles 
Puigdemont. Ara, amb el canvi de 
militància, els alcaldes segueixen 
els passos de Puigdemont, qui tam-
bé va anunciar dilluns que es dóna 
de baixa del PDeCAT tot i assegurar 
que treballarà per mantenir una 
"relació cordial" amb la formació 
de David Bonvehí. A més de Puig-
demont i els alcaldes vallesans, 

POLÍTICA TAMBÉ TOTS ELS ALCALDES DE JUNTS DE LA COMARCA

Colomé estripa el carnet del

PDeCAT per passar a JxCat

Les mobilitzacions

presencials tindran

aforament limitat i també 

hi haurà accions a la xarxa

L'alcalde de les Franqueses i president del Consell Comarcal també forma part, 

des d'aquest agost, de l'executiva nacional de JxCat, formada per 18 membres 

i proposada per Carles Puigdemont. Entre els integrants d'aquesta llista també 

hi ha el conseller Damià Calvet; la cap de files de JxCat al Congrés dels Diputats, 

Laura Borràs; el líder de JxCat al Parlament, Albert Batet; l'alcaldessa de Girona, 

Marta Madrenas; i la fins fa poc presidenta del PDeCAT i diputada al Congrés 

Míriam Nogueras, entre d'altres. El vallesà Jordi Turull és un dels vicepresidents 

de la nova direcció de JxCat, juntament amb Elsa Artadi, Josep Rius i Anna Erra, 

mentre que Carles Puigdemont va ser escollit president de la nova formació.

A l'executiva nacional de JxCat

també han estripat el carnet els 
presos de JxCat empresonats a 
Lledoners –Jordi Turull, Josep Rull 
i Quim Forn– i els consellers Da-
mià Calvet, Meritxell Budó, Jordi 
Puigneró i Miquel Buch. La majoria 
d'associats del PDeCAT que for-
men part del grup parlamentari de 
JxCat també s'han donat de baixa, 
així com la majoria dels associats 
al partit de l'àrea metropolitana, i 
el portaveu de Junts a l'Ajuntament 
de Granollers Àlex Sastre, que ja ho 
va fer al juliol.

ARXIU

FRANCESC COLOMÉ

L'ANC ha limitat a 48.000 manifes-
tants l'aforament total per als 107 
punts de concentració previstos 
per la Diada en 82 municipis per 
adaptar-se a la situació sanitària. 
L'entitat ha obert les inscripcions 
per poder assistir-hi i defensa que 
es compliran "totes les pautes" 

marcades –mascareta, higiene de 
mans amb gel hidroalcohòlic i dis-
tància de dos metres entre perso-
nes obligatòria–. Cada mobilització, 
que es farà en espais amples, tindrà 
un aforament màxim, un perímetre 
delimitat i senyals que indiquin on 
ha de situar-se cada assistent. Es 
calcula 4 metres quadrats per cada 
persona. Tothom hi haurà d'acce-

Celoni i Granollers, en aquest cas 
organitzada per Granollers per la 
Independència en dues localitzaci-
ons, la seu del SEPE i la de la Segu-
retat Social. L'aforament serà limi-
tat i la inscripció es fa per rigorós 
ordre a través del web inscriu.me. 
L'acte s'iniciarà a les 17.14 i aca-
barà cap a les 19 h, i els accessos al 
recinte s'obriran a les 16.30 h. 

A banda de les mobilitzacions 
presencials, també hi ha prevista 
una acció virtual a través de la pla-
taforma Xarxa Independència, a la 
qual s'hi ha d'accedir amb un QR. 
Aquest codi permet establir vincles 
amb cinc persones, amb una assem-
blea de base i amb un bloc social.

dir amb mascareta i hi haurà gel 
hidroalcohòlic a les entrades, on 
es comprovarà si s'ha registrat. No 
es recomana als col·lectius vulne-
rables que participin físicament a 

les mobilitzacions, que també es 
reproduiran als balcons. Al Vallès 
Oriental hi haurà mobilitzacions 
físiques a Mollet, Montmeló, Sant 

GRANOLLERS PER LA INDEPENDÈNCIA ÉS L'ASSEMBLEA DE BASE ENCARREGADA D'ORGANITZAR-LA

Mobilització local per la Diada
A Granollers hi haurà concentracions al SEPE i la Seguretat Social
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Dues persones van ser detingu-

des el 30 de juliol a Granollers 

en una operació contra el tràfic 

de drogues a la Costa Brava Sud 

i el Maresme. La investigació va 

anar a càrrec de la policia judicial 

de la Guàrdia Civil de Girona, i les 

detencions es van produir en l'es-

corcoll de dos habitatges propers 

a l'avinguda Sant Esteve. Segons la 

Guàrdia Civil, uns 400 agents del 

cos van participar un gran opera-

tiu simultani en diverses pobla-

cions catalanes. En l'operatiu es 

van comissar diferents tipus de 

drogues (cocaïna, èxtasi, marihua-

na) i material per adulterar-les. El 

propietari d'un bar de Granollers 

era el cervell de tot l'entramat i, a 

partir d'aquí, la xarxa feia servir 

diferents intermediaris per distri-

buir la droga pel litoral. Fins i tot, 

durant el confinament, la banda va 

continuar operant en benzineres i 

supermercats per no aixecar sospi-

tes. En total es van fer 22 escorcolls 

simultanis en diverses poblacions, 

dos dels quals a Granollers. També 

hi va haver 20 persones detingu-

des, dues de les quals a la ciutat, a 

les quals s'imputen delictes contra 

la salut pública i d'organització 

criminal. Just cinc dies abans, una 

altra operació policial va actuar 

contra el tràfic de drogues a petita 

escala al tram nord del carrer Giro-

na i al carrer Colom. En aquest cas 

es va saldar amb una setantena de 

persones identificades i diversos 

expedients per tinença de drogues 

i armes i per incompliments de la 

llei d'estrangeria i laboral. 

EL PROPIETARI D'UN BAR DE LA CIUTAT ERA EL CERVELL DEL GRUP

GRANOLLERS. Durant l'agost agents 

cívics, inspectors municipals, in-

formadors i Policia Local han vet-

llat per l'aplicació dels protocols de 

seguretat. En aquest sentit, aquest 

estiu la Policia Local de Granollers 

ha aixecat 142 actes per incompli-

ment de les mesures de prevenció 

de la Covid-19, sobretot en casos 

en què, després d’un advertiment, 

les persones sancionades no han 

fet cas als requeriments policials. 

Els dispositius d’informació i vigi-

lància a l’espai públic –i sobretot 

al mercat del dijous– per garantir 

el compliment de les mesures de 

seguretat s’han intensificat especi-

alment des del 25 d’agost, quan la 

Generalitat va endurir les restric-

cions a Granollers, les Franqueses 

i Canovelles. Des d’aleshores, les 

administracions han insistit més 

que mai en la necessitat de reduir 

la interacció social, d’extremar la 

prevenció i limitar la sortida al car-

rer si no és indispensable i fer-ho 

durant el mínim temps possible. 

Per al cap de la Policia Local, Lluís 

Colomer, “ara hi ha més consci-

ència que fa uns mesos; la ma-

joria de gent porta mascareta 

correctament i compleix les me-

locals. En cas d'incompliment tot i 

els avisos, les multes poden anar 

des dels 100 fins a 600.000 euros 

depenent de la gravetat. 

sures de seguretat”. Malgrat això, 

l'acció policial és contínua –sobre-

tot de caire informatiu–, tant a l'es-

pai públic com en locals i establi-

ments. Sobre això, Colomer explica 

que durant l’estiu ha calgut adver-

tir diversos bars, sobretot per evi-

tar que admetessin nous clients 

a partir de les 00 h i per garantir 

el tancament de l’activitat a la 1 h 

de la nit com a molt tard. “Molts 

bars musicals i discoteques han 

reconvertit la seva activitat en 

bars per poder continuar treba-

llant, i això fa que n’hàgim de fer 

un seguiment”, assegura. 

També a les Franqueses, tècnics 

municipals fan trucades informati-

ves de la normativa a tots els bars i 

restaurants i fan visites de control 

per confirmar que s'apliquen les 

mesures decretades, com reduir  

l'aforament al 50% a l’interior dels 

SEGURETAT  TÈCNICS MUNICIPALS CONTROLEN QUE ESTABLIMENTS COMPLEIXIN LA NORMATIVA

Més de 140 sancions a l'estiu 

per saltar-se la normativa Covid

L'Ajuntament de Granollers ha in-

corporat 7 nous agents cívics que 

informen la ciutadania del bon ús 

de les mascaretes i de les mesures 

per evitar la propagació del virus, 

detecten espais públics o locals on 

s'incompleixen aquestes mesures 

i reforcen la Policia Local en les 

tasques de control perquè puguin 

actuar quan sigui necessari. Per 

frenar la propagació del virus és 

fonamental la col·laboració i res-

ponsabilitat ciutadana, i per això 

és obligatori l’ús de la mascareta 

a l’espai públic per als majors de 

6 anys malgrat que es mantinguin 

les distàncies de seguretat. 

El comitè de l'Ajuntament que 

fa el seguiment de l'evolució de 

la Covid-19 a la ciutat alerta d'al-

gunes conductes d'incompliment 

d'aquestes mesures, i per això s'ha 

reforçat la identificació d'aquestes 

conductes i es vetlla pel compli-

ment de les mesures de segure-

tat. A més, els nous agents cívics 

supervisen el compliment de les 

Set nous agents cívics controlen que es

compleixin de les mesures de seguretat

mesures de seguretat i del confina-

ment de les persones que han estat 

en contacte amb algun positiu. 

D'altra banda, arran de l'incre-

ment de restriccions durant 15 

dies per contenir els brots de Co-

vid-19, l’Ajuntament ha reforçat 

encara més la presència policial, 

d’agents cívics i d’inspectors a la 

via pública amb l’objectiu d’infor-

mar tant a la ciutadania com als 

establiments comercials i de res-

tauració de les mesures especials 

decretades fins a mitjans de setem-

bre –reunions socials tant a l'àm-

bit privat com públic de màxim 

10 persones, 33% d'aforament als 

serveis religiosos i 50% a les ins-

tal·lacions esportives i a l'interior i 

terrasses de restauració–. 

ajuntament

AL CARRER  L'Ajuntament ha reforçat la presència policial i d'agents cívics

Dos ferits en un accident a la C-17

Dues persones van resultar ferides de caràcter menys greu i lleu dissabte
al vespre en un accident a la carretera C-17 a pocs metres de l’accés des de 
l’autovia a la ciutat en sentit nord. Tres ambulàncies del SEM, tres dotacions
dels Bombers i diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra van participar 
en el rescat dels ferits, que van ser traslladats a l'Hospital de Granollers.

antiradar

CARRETERA TALLADA EN SENTIT NORD DURANT MÉS D'UNA HORA 

Una operació contra el tràfic

de droga deixa dos detinguts

Més controls

A finals de juny, arran dels problemes 

de sorolls i brutícia que generava la 

presència de joves a l’entorn del parc 

Firal, l’Ajuntament va tallar la circulació 

i va prohibir l’aparcament de vehicles 

davant del parc per evitar grans con-

centracions de joves en aquest punt. 

La mesura se suma a l’increment del 

control policial a la zona, que, en alguns 

casos, hi van detectar consum d’alcohol 

i drogues. Tot i que l’espai torna a estar 

obert des de l’agost, el grup de joves 

que s’hi concentrava habitualment, una 

trentena, han desplaçat els seus punts 

de trobada en altres punts de la ciutat, 

com el polígon El Ramassar, la plaça 

Barangé o els parcs del Congost, de 

Ponent o del Lledoner. La Policia Local 

manté els controls en aquests indrets.

ELS 'BOTELLONS', 
DESPLAÇATS

"Ara hi ha més consciència 

que fa uns mesos;

gairebé tothom compleix 

les mesures correctament"

La Policia Local de Granollers va de-

tenir el 8 d'agost tres persones per 

haver participat, presumptament, 

en el robatori de palets de fusta 

buits en diverses empreses dels 

polígons Congost, Font del Ràdium 

i Coll de la Manya i van identificar 

dues persones més relacionades 

amb el cas. Els lladres, que havien 

actuat en diverses ocasions als polí-

gons de Granollers, es desplaçaven 

amb tres furgonetes amb matrícu-

la estrangera i posteriorment ve-

nien els palets a una empresa que 

els comprava el material. També a 

les Franqueses, a finals de juliol es 

van registrar diversos robatoris en 

empreses del polígon Congost. El 

dia 24, una furgoneta va entrar en 

una nau i va carregar diversos pa-

tinets elèctrics, i l'endemà, en una 

altra empresa del mateix polígon, 

uns lladres van treure els ploms del 

quadre del carrer amb la intenció 

de descarregar les bateries dels sis-

temes de seguretat per entrar a la 

nau. L'Associació d'Empresaris de 

les Franqueses alerta que en època 

de vacances és quan més augmen-

ten els robatoris als polígons. 

Tres detinguts per robar palets 

de fusta en naus dels polígons
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Convocatòria de subvencions
Pla de mesures socials i econòmiques
per fer front a la crisi de la COVID-19

Les bases reguladores es poden consultar a
https://seuelectronica.granollers.cat/ a l’apartat Subvencions i ajuts.
El termini de sol·licitud finalitza el 30 de setembre per a totes les 

subvencions. 

Més informació: www.granollers.cat i tel. 93 842 66 10

SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
DESOCUPADES I PER A LA CREACIÓ D’ACTIVITAT 
EMPRESARIAL:

· Línia 1: Subvenció per a la contractació durant 12 mesos 
de persones desocupades.

· Línia 2: Subvenció a l’autoocupació de persones 
desocupades i a la creació d’una activitat empresarial.

· Línia 3: Subvenció per a la compra d’activitats en 
funcionament dins el programa Reempresa.

SUBVENCIÓ PER A TREBALLADORS/ES AUTÒNOMES

· L’import de la subvenció pot anar entre 250 € i 1.000 € per a 
cada persona beneficiària, en funció del nombre de persones 
sol·licitants.

Un home de 44 anys i veí de Vilano-

va del Vallès va morir el 6 d’agost al 

vespre atropellat per un vehicle a la 

carretera BP-5107, a Sant Pere de 

Vilamajor. L’accident es va produir 

poc abans de les 21 h, quan un vehi-

cle va envestir cinc ciclistes al punt 

quilomètric 44,4 d’aquesta carrete-

ra. A conseqüència del xoc, va mo-

rir un dels ciclistes, mentre que un 

altre va ser traslladat en estat crític 

a l’Hospital de Sant Pau, un altre va 

resultar ferit greu i va ser traslladat 

a l’Hospital de Granollers, i dos més 

personar periòdicament al jutjat. 

Segons les informacions d’alguns 

mitjans, el conductor del turisme, 

que va donar una taxa de 0,85 d'al-

cohol i negatiu a la prova de dro-

gues, va perdre el control del vehi-

cle i va envestir els ciclistes després 

d'avançar un cotxe en un revolt 

tancat. Arran de l’accident, es van 

activar 10 patrulles dels Mossos 

d’Esquadra, tres dotacions dels 

Bombers de la Generalitat i tres 

ambulàncies del Sistema d’Emer-

gències Mèdiques (SEM), que tam-

van ser traslladats en estat menys 

greu a l’Hospital de Sant Celoni.

Els Mossos d’Esquadra van dete-

nir el conductor del turisme –un veí 

de Granollers de 39 anys– per cinc 

delictes: homicidi per imprudèn-

cia, conducció sota els efectes de 

l’alcohol, lesions per imprudència, 

conducció temerària i danys. Poc 

després, el jutge va deixar en lliber-

tat provisional l’home detingut per 

aquest atropellament múltiple, tot 

i que se li ha retirat el passaport i 

el permís de conducció i s'haurà de 

GRANOLLERS PEDALA

SUCCESSOS DETINGUT UN VEÍ DE GRANOLLERS DE 39 ANYS PER UN ATROPELLAMENT MÚLTIPLE A SANT PERE DE VILAMAJOR

Un conductor begut atropella
i mata un ciclista a la carretera

PROTESTA DE CICLISTES  Entitats de la comarca es van aplegar al punt de l'accident per denunciar les temeritats al volant

bé va activar el suport psicològic.

El 12 d’agost, diversos col·lec-

tius ciclistes del Vallès Oriental 

–Granollers Pedala, A Cardedeu en 

bici i a peu, Baix Montseny en bici, 

Pedalem la Garriga, Mollet Pedala, 

Llinars pro Carrils Bici, Vilamajor i 

Llinars pedalen i La Roca en Bike– 

van instal·lar una bicicleta blanca 

a la carretera BP-5107 a tall de 

memorial i van fer una protesta de 

sensibilització per denunciar "la 

situació d'indefensió i vulnera-

bilitat" que pateixen els ciclistes 

a les carreteres. Els col·lectius 

s'afegien al manifest de FEM Bici 

Prou atropellaments de ciclistes i 

denunciaven tant “la manca d’in-

fraestructures per a bicicletes 

que pateix el país” com “les con-

ductes imprudents i temeràries 

al volant que es produeixen a 

la xarxa viària i que són la cau-

sa de gran nombre de víctimes 

mortals i greus”.

Col·lectius de

ciclistes denuncien la 

"vulnerabilitat" de les 

bicicletes a la carretera

Els Mossos d’Esquadra van des-

mantellar a començaments d’agost 

cinc plantacions de marihuana amb 

unes 1.900 plantes en el marc d’un 

operatiu contra el tràfic internacio-

nal de drogues. En l’operatiu es van 

dur a terme 13 escorcolls a Grano-

llers, les Franqueses, Sant Fost de 

Campsentelles i Vallromanes, entre 

d'altres, i es van detenir 17 perso-

nes. A més de les 1.900 plantes, es 

van intervenir 100 quilos de cab-

dells de marihuana, 137.000 euros 

en efectiu, telèfons mòbils i una 

arma de foc. La investigació es va 

iniciar el juliol de 2019 quan agents 

de la Unitat Central d’Estupefaents 

van detectar un entramat criminal 

d'origen suec establert principal-

ment a Catalunya, vinculat al tràfic 

internacional de drogues i amb un 

ampli historial delictiu amb epi-

sodis violents al seu país d'origen. 

L'organització, amb branques a 

Polònia i el Regne Unit, es dedicava 

principalment al tràfic internacio-

nal de drogues des de Catalunya. 

UNA VINTENA DE DETINGUTS

Desmantellades 

cinc plantacions 

de marihuana

amb 1.900 plantes
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El diferent barem de prudència entre el mercat dels dijous de Granollers i 

altres mercats més petits –com la Llotja del Disseny i la fira d'artesans– i, 

sobretot, els actes que s'havien previst en el marc de la programació cultural 

del (Parèntesi) ha suscitat el malestar d'entitats, promotors i empreses 

afectades per la cancel·lació d'aquests darrers esdeveniments. Després que 

la setmana passada la Generalitat decretés mesures addicionals a Granollers, 

les Franqueses i Canovelles per aturar el creixement de l'índex de contagis, 

l'Ajuntament va decidir anul·lar les activitats in extremis el mateix dia que 

havien de començar amb l'argument que no es podien garantir les distàncies 

en els accessos als espais que s'havien preparat per acollir-les. En canvi, no 

només el mercat setmanal, sinó els principals eixos comercials s'omplen de 

compradors i vianants. Granollers volia amb el (Parèntesi) donar suport al 

sector cultural i el reivindicava com un "exercici de valentia amb responsabilitat". 

Finalment, però, s'ha arronsat i la cultura ha tornat a ser l'ase dels cops.

LES INCONGRUÈNCIES DE LA COVID

Editorial

Els nens i les nenes han d'anar
a les aules amb les màximes
mesures per evitar contagis

que els tornin a enviar a casan any després que Sal-CUP va 

entrar a l'Ajuntament de les 

Franqueses, la nostra comissió 

d’educació es va estrenar amb 

tres mocions. La primera, a partir d’un es-

tudi de la Fundació Jaume Bofill, proposava 

desplegar mesures efectives per reduir la 

segregació escolar al municipi. La realitat 

educativa de les Franqueses és complexa, 

però la despreocupació mostrada pel go-

vern ha generat una situació de desequi-

libri que perpetua la segregació. La moció 

va ser desestimada. Segons el govern, no 

existeix cap problema de segregació escolar 

al municipi. El nostre parer és que, per una 

banda, es vol obviar la informació presen-

tada en l’estudi de la Fundació Jaume Bofill 

i, per l’altra, no es treballa de manera trans-

versal i en prevenció de les desigualtats. 

La segona moció proposava desplegar me-

sures per augmentar l’oferta formativa en 

l’educació secundària. Si la comparem amb 

la de municipis de l’entorn amb una població 

menor o similar, observem que a Cardedeu o 

la Garriga l’oferta és més àmplia i diversifica-

da. A més, tot i que a les Franqueses hi ha una 

escola i un institut dotats de suport intensiu 

d’escolarització inclusiva (SIEI), l’alumnat 

amb necessitats educatives especials no té 

cap opció per continuar estudiant al munici-

pi. Aquesta moció tampoc no es va aprovar, 

tot i que el regidor va reconèixer les necessi-

tats i va comentar que “s’hi està treballant”.  

Amb voluntat de construir
La tercera moció proposava implemen-

tar un pla d’actuació per al curs 2020-2021 

en el marc de la Covid-19. Les persones 

que vam redactar-la estem vinculades al 

món educatiu i coneixem la normativa i la 

realitat escolar. Per això vam voler redac-

tar un document pràctic i realista perquè 

l’Ajuntament, d’acord amb la comunitat 

educativa, impulsés i gestionés les accions 

necessàries per poder iniciar el curs 2020-

2021 amb les màximes garanties. Tampoc 

no es va aprovar. Segons el regidor d’Edu-

cació, s’hi ha treballat, però en els plans de 

reobertura de les nostres cinc escoles no 

es fa cap referència a compromisos presos 

pel govern municipal, a diferència d’alguns 

ajuntaments veïns, que han col·laborat en 

l’elaboració dels plans d’obertura, en els 

quals sí que consta la intervenció municipal 

en aspectes com la neteja, la distribució de 

tasques de consergeria o la contractació de 

personal educatiu. Creiem que, encara que 

no sigui competència directa seva, l’Ajun-

tament ha de donar suport a la comunitat 

educativa, garantir la igualtat d’oportunitats 

a tots els centres i distribuir els recursos 

allà on siguin més necessaris. Aquest setem-

bre veurem quina feina han fet realment.  

Volem aportar la nostra experiència en el 

món educatiu per apuntar respostes a les 

necessitats del municipi. Fins ara, les nostres 

propostes s’han rebutjat amb uns arguments 

que no ens convencen i que ens han deixat un 

mal regust. Per a nosaltres, l’educació és un 

dret i un instrument per compensar les desi-

gualtats socials, i amb aquesta finalitat hem 

presentat les mocions esmentades. Conti-

nuarem presentant propostes per ajudar a 

construir un municipi més just i més lliure.

U

CRISTINA 

JIMÉNEZ AGUAYO
de la candidatura Sal-CUP

més que anunciada i de la qual només en 

sortirem amb treball dur i eficaç.

Però no han de tornar a qualsevol preu. 

La seguretat ha de prevaler i els nens i ne-

nes han d'anar a les aules amb les màximes 

mesures higièniques per evitar contagis que 

els tornin a enviar a casa, no només als in-

fectats, sinó també a tots els seus companys. 

I un confinament obligat dels nens compor-

taria un confinament circumstancial per als 

pares que no podríem deixar-los sols a casa 

i hauríem de tornar a fer malabars entre el 

que és urgent i el que és important.

I no oblidem als professors. Igual que tots 

nosaltres, ells tampoc volen posar-se en ris-

cos innecessaris. Cert és que la d'ensenyar al 

nostre futur és una tasca vocacional, però la 

vocació quedarà minada per la por si no els 

donem la confiança suficient per poder fer la 

seva feina com ens agradaria fer-la a tots: en 

un entorn segur (o el més segur possible) i 

amb unes mesures clares i efectives.

I mentrestant, els nostres polítics capaços, 

atents i dirigents (espero que se m’entengui 

la ironia), segueixen jugant amb mesures 

més abstractes que un quadre de Miró i 

passant la pilota a les escoles que prou feina 

tindran quan el dia 13 a les 23.59 h un nou 

DOCG decreti unes mesures que fins llavors 

no se n’havia parlat.

Però la culpa serà de les escoles. Dels 

professors. Dels pares i dels nens. Aquests 

dirigents experts i segurs seguiran en la 

seva bombolla de grups estables (he parlat 

al principi de les extraescolars, oi?), de clas-

ses desdoblades (quan si ja estaven massi-

ficades era per manca d’aules) i en utilitzar 

espais exteriors quan moltes escoles quasi 

no tenen ni pati per fer educació física (i no 

parlem del sol, la pluja, el vent o el fred).

Sigui com sigui, la tornada a l'escola serà 

una nova aventura, no només per als alum-

nes, i amb un desenllaç incert que només el 

temps desvetllarà. L'únic que és segur és que 

les abraçades, els petons i les massificacions 

als patis i a la porta de les escoles el primer 

dia d'escola quedaran en el record i per a un 

anhelat futur que aconseguirem entre tots.

O això és el que hauria de ser.

a tornada a l'escola dels nens 

sempre ha estat un maldecap per 

als pares. Primer el material es-

colar: llibres, motxilla, quaderns... 

I després tornar a lluitar amb el dia a dia, 

els horaris, els esmorzars ràpids, les curses 

pel carrer per arribar a temps abans que el 

timbre soni i també les inacabables tardes 

quadrant rutes per arribar a anglès, futbol,   

música, claqué i el club de lectura del qual 

aquest any el nostre/a fill/a s'ha encapritxat.

Així i tot, en certa manera, sempre ha estat 

un descans poder col·locar els més petits a 

l'escola. Per fi s'acaben les vacances i tot tor-

na a la normalitat. L'oasi d'aquests dies de 

platja, sorra, sal i paelles a la costa s'acaba 

i ens acomiadem fins a l'any vinent, prome-

tent que, quan ens retrobem el proper agost, 

serem uns altres, amb menys quilos i més 

diners, més madurs, amb una coordinació 

envejable entre la vida laboral i la personal, 

amb una nova feina, sense fumar o amb mil 

i una altres promeses que fem en aquest cap 

d'any emocional que representa la mort de 

les vacances i el principi de la vida.

Però aquest 2020 ha estat diferent. Les 

marques del banyador s'han convertit en 

marques de mascaretes decorades amb 

flors, rombes, boques de tauró o les auste-

res però segures mascaretes quirúrgiques. 

I els que han fet vacances, els que no s'han 

quedat a l'atur o estan en ERTO o confinats a 

casa, aquests no s'han acomiadat de la platja 

volent tornar millors el proper any, sinó en 

poder tornar com sempre o, fins i tot, confor-

mant-se simplement en tornar.

Els contagis pel coronavirus creixen, la 

corba es corba cap al costat oposat del de-

sitjat i els focus d'infecció es multipliquen 

cada dia. Els hospitals es preparen, tornem 

a seure davant de la ràdio a escoltar aquest 

macabre minut i resultat de morts i infectats, 

i intentem esbrinar, entre informacions con-

tradictòries, si arribarà abans una vacuna o 

un nou confinament.

I enmig d'aquesta nova onada que co-

mença a agafar forma allà per l'horitzó i que 

amenaça amb tsunami, els nens i nenes que 

porten prop de mig any a casa, han de tornar 

a les aules. I sí, dic 'han', perquè l'educació, a 

més de ser un dret, també és una necessitat. 

Una escola no només entreté els nostres fills 

perquè nosaltres puguem treballar. Una es-

cola posa els fonaments, aixeca les parets i 

construeix les teulades. Una escola crea els 

adults i professionals del demà. Uns profes-

sionals que hauran de treure'ns d'una crisi 

L

EL MORÈ MASCARETA, TENDÈNCIA PER AL CURS

Observador professional i 

escriptor amateur

ORIOL FONT I BASSA
Per compartir
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El 77% dels 127 polígons d’activi-
tat econòmica (PAE) de la comarca compten amb connexió de fibra 
òptica. Així es desprèn del de l’In-
forme d’evolució del segon trimes-
tre elaborat des de l’Observatori 
dels Polígons d’Activitat Econòmi-
ca del Vallès Oriental (OPAE) del 
Consell Comarcal. Així, tot i que la proporció de PAE amb fibra òptica 
és elevada, es troba per sota del 
total de la demarcació de Barcelo-
na i a la d’altres comarques de la 
província com el Vallès Occidental 
i el Barcelonès, que tenen més del 
90% dels seus PAE amb connexió de fibra. Dels 30 municipis de la 
comarca que disposen de PAE, 14 tenen fibra òptica a la totalitat dels 
seus polígons. És el cas de Grano-
llers i les Franqueses, on el 100% 
dels seus 10 polígons disposen d’accés a la fibra.
Molta oferta
L'informe també recull l'anàlisi de 
l'evolució de l’oferta immobiliària 
de naus i solars als PAE del Vallès 
Oriental. Les dades que s'obtenen 
fruit del conveni del Consell Co-
marcal amb l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona, indiquen que res-
pecte fa un any el total d'oferta s’ha reduït. Així, a finals de juliol es 
registraven 1.426 naus i solars en 
oferta, de les quals 614 es troba-
ven en venda i 682 en lloguer. Per municipis, els que acumulen major quantitat d’oferta són justament 
Granollers (220) i les Franqueses 
(116), seguits de Llinars i Parets 
del Vallès, amb gairebé 100 cadas-

arxiu

FIBRA ÒPTICA  Tots els PAE de Granollers i les Franqueses, 100% connectats

SERVEIS  GAIREBÉ 100 DELS 127 PAE DEL VALLÈS ORIENTAL TENEN CONNEXIÓ DE FIBRA ÒPTICA

cun. Pel que fa als preus, l’import mitjà de venda a la comarca és de 
565 euros el metre quadrat, una 
xifra estable respecte el trimestre 
anterior. En les ofertes de lloguer, 
continua la tendència a l’alça i el preu mitjà se situa en els 4 euros 
el metre quadrat.

Els 127 polígons d'activitat 
econòmica del Vallès Oriental compten amb un total de 3.958 
parcel·les per acollir activitats eco-
nòmiques. Per municipis, el que 
disposa de més quantitat de par- 
cel·les és, amb diferència, Grano-

llers (789), seguit de les Franque-ses amb 396 i la Garriga amb 337.
Pel que fa a l’activitat econòmi-

ca, l’informe analitza quins són 
els sectors més predominants als 
PAE de la comarca. Els dos que agrupen major nombre d’em-preses al conjunt de polígons del 
Vallès Oriental són les activitats 
industrials diverses (15,5%) i les 
activitats logístiques (14,7%), se-
guits de prop per la industria del 
metall –metal·lúrgia i fabricació 
de productes metàl·lics–, amb un 13,6%. Per la seva banda, la indús-tria química en conjunt és la que 
genera més activitat econòmica 
en volum de facturació i agrupa un 13,2% de les empreses dels PAE. 
Concretament, el sector químic i 
productes farmacèutics (7,2%), 
els productes de cautxú i plàstic (5,3%) i productes minerals no 
metàl·lics (0,8%). i

Els 10 polígons de Granollers i
les Franqueses, amb fibra òptica

L’Agència de Residus de Catalunya 
(ARC) i l’àrea d’Innovació d’ACCIÓ 
van presentar fa poques setmanes la convocatòria d’ajuts d’aquest any per a projectes d’economia 
circular en l’àmbit dels residus. 
Concretament, es tracta de les 
bases de la línia de subvencions 
per a nuclis de recerca industrial 
i desenvolupament experimen-tal que duguin a terme projectes 
d’economia circular, específica-
ment en l’àmbit dels residus, du-
rant l’any 2020. Així, les dues enti-tats poden subvencionar projectes 
en què el valor dels productes, ma-
terials i recursos es mantinguin el 
màxim de temps possible dins 
l’economia; que generin el mínim 
de residus posible; que caminin 

cap a l’objectiu de màxima eficièn-
cia en l’ús de recursos, reduint el 
consum de matèries primeres i la 
generació de residus en tot el cicle 
de vida dels productes; i que mi-
llorin els processos de tractament 
de residus per recuperar recur-
sos o disminueixin la quantitat de 
residus que finalment es destinen 
a dipòsit. El programa de preven-
ció i gestió de residus i recursos 
de Catalunya de l’ARC pretén con-
tribuir, des de l’àmbit dels residus, 
al desenvolupament sostenible, a 
l’ús eficient dels recursos i a una 
economia circular que alhora sigui 
competitiva i generadora de noves 
activitats. Les bases de la convoca-
tòria es poden consultar al web de 
la Unió Empresarial (UEI). 

EMPRESES  PAS ENDAVANT EN LA DIGITALITZACIÓ DE PIMES

Acord de la Cambra del 

Vallès Oriental i Granollers 

Mercat per fomentar

projectes innovadors

Asencat, a Can MuntanyolaEl Vallès Oriental, una destinació propera i segura
Can Muntanyola acull des d'aquest estiu la seu  
al Vallès Oriental d'Asencat, associació sense ànim 
de lucre formada per voluntaris professionals, 
empresaris i directius que ofereix assessorament  
i orientació als emprenedors de la comarca.

El Servei de Turisme del Consell Comarcal ha iniciat aquest estiu una 
campanya de promoció adreçada als visitants de proximitat que pretén 
animar la ciutadania a gaudir dels recursos turístics dels Vallès Oriental amb seguretat. La campanya consta d’un vídeo promocional, gràfiques 
publicitàries i peces per ser visualitzades a través de pàgines web.

ECONOMIA

La Cambra del Vallès Oriental i 
el servei de promoció econòmica de l’Ajuntament de Granollers, 
Granollers Mercat, han signat 
dos convenis de col·laboració per 
obrir convocatòries específiques 
dels programes InnoCámaras i 
TICCámaras adreçats al teixit em-presarial del territori. L’objectiu 
és fomentar el desenvolupament 
digital i innovador dels autònoms 
i pimes de Granollers, Montmeló, 
Vilanova i Montornès del Vallès, 
i apropar així l’estratègia Catalu-nya 2030-2040 al terreny territo-
rial de la Cambra. Concretament, mitjançant aquests programes es 
fomentarà l’assessorament i di-
agnosi personalitzat a les empre-
ses, així com també les subven-cions directes als nous projectes 
d’innovació i digitalització –fins a 2.800 euros per projecte–. El con-
tingut dels programes es desenvo-
luparà en dues fases: una d’asses-
sorament individualitzat gratuït 
per detectar àrees prioritàries de 
millora i elaborar recomanacions 
d’innovació o digitalització, i una 
altra d’implantació de  solucions a 

partir de les diagnosis fetes. Els projectes a implantar que poden rebre ajudes del programa 
TICCámaras són els vinculats a 
comerços electrònics, màrqueting 
digital o eines per millorar la com-
petitivitat de les pimes, mentre 
que el programa InnoCámaras pot finançar projectes d’innovació en 
productes –nous dissenys, estudis 

de nous materials...–, optimitza-
ció de magatzems, sostenibilitat 
ambiental, nous plans estratègics, 
màrqueting o comercialització, 
imatge gràfica o embalatge de 
nous productes entre d’altres. 

La presentació de sol·licituds 
va arrencar a l’agost i finalitzarà el 30 de novembre o fins que s'ex-
haureixi el pressupost de les con-
vocatòries. 

Ajuts per a la transformació 

digital d’autònoms i pimes

Subvencions per a
idees d'economia circular 
en l'àmbit dels residus

Des del 24 d’agost es poden pre-
sentar les sol·licituds als primers ajuts previstos en el pla de xoc de 
les Franqueses per la Covid-19. Es 
tracta de tres línies de subvenci-ons compatibles amb altres ajuts, 
prestacions o subsidis concedits 
per qualsevol altre ens públic o privat. Dues estan destinades a 

la reactivació econòmica i al fo-
ment de l’activitat empresarial al municipi, centrades en ajuts al 
lloguer per adequar els locals a la 
nova normativa sobre seguretat 
sanitària. Poden sol·licitar aquests ajuts els autònoms, empreses i 
professionals que han patit una 
reducció dràstica i involuntària de 

Obertes les convocatòries
del pla de xoc de les Franqueses

la facturació com a conseqüència 
dels efectes de la Covid. La tercera 
subvenció està destinada al foment 
de l’autoocupació i l’emprenedoria 
afavorint la creació i l’establiment 
de noves empreses al municipi, i 
poden optar-hi els autònoms, em-
preses i professionals que han cre-
at la seva empresa durant el 2020. 
Les sol·licituds es poden presentar 
a través del web municipal fins al 31 de desembre, tret que amb data 
anterior s’hagi exhaurit el pressu-
post previst, de 200.000 euros. 

Els dos municipis són 

també els que tenen

més parcel·les per fer-hi

activitat econòmica
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L'Ajuntament de Granollers orga-
nitza una sessió informativa per a 
empreses i autònoms de la ciutat 
i entorn sobre la convocatòria de 
subvencions per a la contractació 
de persones desocupades i per la 
creació d’activitat empresarial. Serà 
dilluns (9.30 h) a través de la plata-
forma Zoom. El termini per sol·li-
citar els ajuts, que poden arribar a 
5.000 €, acaba el 30 de setembre. 

Sessió informativa 

sobre la convocatòria 

d'ajuts a l'empresa

GRANOLLERS. La Llotja del Dis-seny, una plataforma de venda fí-
sica per a dissenyadors i creadors 
independents que mensualment 
es desplega a la Porxada amb una 
setantena de parades, s’ha vist 
obligada, una vegada més, a sus-
pendre una de les edicions. Estava 
prevista per aquest dissabte, 5 de 
setembre, però la bateria de res-
triccions addicionals dictades per 
l’Ajuntament entre el 26 d’agost i 
el 10 de setembre, que prohibeix 
la celebració d’activitats a la via 
pública, ha tombat la que havia de 
ser l’edició del retorn després de 
mesos d’absència. 

Segons ha relatat a les xarxes 
socials Àlex Marés, impulsor de la 
Llotja del Disseny, des de l'inici de 
la pandèmia i l'aplicació de l'estat 
d’alarma la Llotja ha hagut de can-
cel·lar tres edicions i celebrar-ne una amb el 30% d'aforament, així 
com també va haver d’anul·lar el 
Mercat de Creadors de l’Ascensió, 
un espai per als petits empre-

llotja

LA LLOTJA DEL DISSENY  Prevista una nova edició per al 12 de setembre

COMERÇ  MALESTAR A L'EQUIP COORDINADOR PERQUÈ EL MERCAT AMBULANT I ELS CENTRES COMERCIALS ES MANTENEN OBERTS

nedors i tallers emergents orga-nitzat per Eventos Increíbles, la 
mateixa empresa impulsora de la 
Llotja. “Aquest dissabte 70 crea-
dores tornaran a perdre l’opor-
tunitat de donar a conèixer els 
seus projectes i especialment 
de facturar”, lamenta Marés, qui 
assegura que “l’Ajuntament po-

dria haver optat per oferir-nos 
reduir aforament, extremar les 
mesures higièniques o altres si-
milars”, però “no se’ns ha ofert 
cap alternativa ni dates addi-
cionals per recuperar aquesta 
oportunitat de venda”. A més, 
afegeix, “suspendre la Llotja 
també implica músics, balla-

La Llotja del Disseny, obligada
a cancel·lar l'edició del 'retorn'

El Consell Comarcal ha programat 
per setembre i octubre un seguit de 
tallers online adreçats als produc-
tors artesans de la Xarxa Productes 
de la Terra, unes formacions que 
ajudaran a millorar la comercialit-
zació i la gestió empresarial. Tots 
els tallers són gratuïts i es faran en 
format online. Les places són limi-
tades i la prioritat de reserva serà 
per ordre d'inscripció. Entre els 
tallers programats hi ha una sessió 
per fer xarxa entre productors ali-
mentaris locals i de qualitat i res-
taurants del territori (14 de setem-
bre) i una altra per fer xarxa entre 
productors alimentaris locals i de 
qualitat i comerços (28 de setem-
bre). Els dies 5 i 7 d’octubre es farà 
un taller de publicitat a la xarxa 
per a negocis de proximitat, i el 19 
i 21 d’octubre un altre sobre com 
posar preu als productes i serveis. 
Les inscripcions per participar en 
aquests tallers, d’entre 1,5 i 4 ho-
res de durada, ja estan obertes i les 
places són limitades. 

FORMACIÓ 

Tallers per

als productors de 

la Xarxa Productes 

de la Terra

Gran Centre

Una altra activitat prevista per aquest 

cap de setmana que també ha quedat 

anul·lada és la Gran Fira al Carrer de 

Gran Centre, un gran aparador de tots 

els productes, tant d'estoc com de nova 

temporada, dels comerços i serveis ad-

herits a l'entitat i que se celebra dues 

vegades a l'any amb preus rebaixats 

i prop d'un centenar de parades. "En 
funció de com evolucioni tot plegat 
veurem si podem marcar una nova 
data per a més endavant", explica Lau-

ra Sabatés, presidenta de Gran Centre. 

LA GRAN FIRA AL 
CARRER, SUSPESA

rins, muntadors, transportis-
tes, dissenyadors gràfics, fotò-
grafs i altres, que perden una 
nova oportunitat de treballar”.

Malestar dels organitzadors
L’equip coordinador s'ha mostrat 
preocupat per la manca de via-
bilitat econòmica de desenes de 
projectes de disseny independent 
i ha mostrat la seva disconformitat 
amb la decisió de l'Ajuntament de 
cancel·lar la Llotja, especialment 
quan es manté el mercat ambulant 
del dijous. “Aquesta arbitrarietat 
de decisions genera una inse-
guretat jurídica notable i obli-
ga a replantejar les pròximes 
edicions de la Llotja”, diu Marés. 
“És igualment notable que les 
grans superfícies comercials de 
la ciutat, espais tots ells tancats, 
podran obrir amb normalitat 
durant els pròxims 15 dies”.   

Malgrat aquest entrebanc, l’e-
quip coordinador de l’esdeveni-ment confia a poder tornar a la 
Porxada el 12 de setembre amb 
la celebració de la Petita Llotja, un 
mercat de petits creadors emer-
gents pensat en aquesta ocasió 
per als més petits de la casa. i

Els impulsors qualifiquen d'"arbitrària" la decisió de l'Ajuntament

El delegat del Govern a Barcelo-
na, Juli Fernàndez, es va reunir a 
l’agost amb els representants del sector vitivinícola de la DO Ale-
lla i els ajuntaments que formen 
part de la denominació –entre els 
quals Granollers– per presentar 
les mesures de protecció contra 
la Covid-19 incloses en el pla de 
contenció aprovat pel Govern es-

pecíficament per a la verema. A 
banda de les mesures bàsiques de 
protecció, el pla especial per a la 
verema recomana que els serveis 
de prevenció de riscos laborals de 
les empreses facin una revisió mè-
dica i una prova PCR a tots els tre-
balladors que s’hi incorporin i que 
hagin residit fora del territori els 
últims 14 dies. També es demana 

AGRICULTURA  GRANOLLERS FORMA PART DE LA DENOMINACIÓ D'ORIGEN ALELLA

Un pla específic per a la verema
mantenir grups estables entre el 
personal i que tothom pugui ser 
localitzat en qualsevol moment 
per si es produeixen casos posi-
tius de Covid durant la verema. El 
director territorial d’Agricultura, 
Josep Pena, va dir que amb aquest 
pla "el Govern vol garantir tam-
bé el proveïment aliments de 
manera segura, per als treballa-
dors, i per a la població que viu i 
conviu als municipis que perta-
nyen a la DO d'Alella". 
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ESPORTS

El CNG recupera la cita prèviaEl Màster Nacional de Bàdminton, a Granollers
El Club Natació Granollers (CNG) torna a recuperar 
la cita prèvia per fer ús de les activitats i espais de 
les instal·lacions del club, amb l'objectiu de controlar l’aforament al 50% de la capacitat d'ús fins al 8 de 
setembre, tal com ha decretat la Generalitat. 

El Bàdminton Granollers ha arrencat la nova temporada el 17 
d'agost amb la mirada posada en el Màster Nacional de Bàdminton 
Sub15 i Sub19 2020, que la capital vallesana, seu de la Federació 
Catalana de Bàdminton (FCB), acollirà aquest cap de setmana, 
segons ha explicat el coordinador del club, Eduard Mateos. 

Després de guanyar la Copa Ca-
talunya per setè any consecutiu 
davant el BM Sant Vicenç dels 
Horts i d'haver confirmat, per 
mitjà de PCR, que tota la plantilla 
ha donat negatiu de la Covid-19, 
el KH-7 Balonmano Granollers 
(BMG) s'ha desplaçat a Màlaga. 
Avui, dijous, hi juga els quarts de 
final de la Copa de la Reina davant 
el Liberbank Gijón BM La Calzada. 
La temporada passada, l'equip 
asturià –entrenat ara per l'exjuga-
dora Cristina Cabeza– va guanyar 
en dues ocasions les granollerines 
amb Diego Lafuente a la banqueta.

Tot i això, Cabeza opina que 
l'equip de Robert Cuesta "sem-

xavier solanas

HANDBOL  EL CONJUNT FEMENÍ S'ENFRONTA A MÀLAGA AL LIBERBANK GIJÓN

El KH-7 es juga els quarts 

de final de la Copa de la Reina

L'ENTRENADOR Cuesta espera poder il·lusionar l'afició partit rere partit

bla un equip molt dur i incòmo-

de, fa molt temps que competeix 

amb el mateix gruix de jugadores 

i això facilita molt la feina. Serà 

una eliminatòria molt disputada 

i els petits detalls faran que es 

decanti a un costat o un altre. El 

KH-7 juguen gairebé de memò-

ria i tenen diverses jugadores en 

atac molt perilloses com Kaba i 

Guarieiro, les noves incorpora-

cions aporten molt i defensiva-

ment és un equip fort i que trans-

forma molt bé la defensa".
Per la seva part, Cuesta afirma 

que l'equip arriba "en un bon mo-

ment per a la Copa de la Reina. 

L'equip ha treballat moltíssim 

durant tots els entrenaments 

i partits de pretemporada per 

poder carregar les piles. Aques-

ta competició ens servirà per 

saber en quin punt estem i que 

hem de seguir per aquest camí 

de treball diari".

Tornada a l'EHFCL a l'octubre
El conjunt femení de Granollers ja 
coneix el primer equip amb què 
s'enfrontarà a l'European Hand-
ball Federation  (EHF) Champi-
ons League. A la segona ronda, 
es trobarà davant el portuguès 
Alavarium Love Tiles, en un partit 
d'anada el 10 o 11 d'octubre i el de tornada el 17 o 18. Robert Cuesta 
destaca que el conjunt de Portugal 
"combina jugadores joves i ju-

gadores veteranes que juguen a 

la selecció del país i són inter-

nacionals amb un alt nivell. Es-

perem poder il·lusionar tots els 

partits que juguem a Europa i a 

la resta de competicions".
D'altra banda, a diferència de 

l'ajornament de l'inici de la Lliga 
Sacyr Asobal, la Lliga Guerreras 
Iberdrola comença tal com es-
tava previst el cap de setmana 
de l'11 al 13 de setembre, quan 
l'Adesal Córdoba serà el primer ri-
val de les granollerines a la lliga di-
vendres 11 a les 21 h a la pista del 
municipi andalús.  alba cabrera

MOTOR  HA GUANYAT DUES DE LES 3 CARRERES A L'ARAGÓ

La Real Federación Española de 
Balonmano (RFEBM) i la Lliga 
Sacyr Asobal arribaven dilluns a 
l'acord d'ajornar l'inici de la lliga 
davant la preocupació dels nous 
rebrots en tot l'Estat. De fet, di-
marts, a les 20 h, el Fraikin Ba-
lonmano Granollers (BMG) havia 
de disputar a València la primera 
jornada contra el BM Benidorm, 
i, de moment, la primera i la ter-
cera jornada han quedat ajorna-

des sense data. Per tant, si no hi 
ha més canvis, el primer partit de 
lliga del Fraikin serà el de la sego-
na jornada, el dia 9 de setembre 
contra el Club Cisne Balonmano al 
Palau d'Esports a les 20 h. 

Igualment, la plantilla d'Anto-
nio Rama ja ha confirmat els ne-
gatius en les proves PCR de tots 
els jugadors i membres del cos 
tècnic, després que dimecres de 
la setmana anterior es cancel-

S'HAN AJORNAT LES JORNADES 1 I 3 DE LA COMPETICIÓ DAVANT DELS NOUS REBROTS A L'ESTAT

El Fraikin haurà d'esperar 

per tornar a la lliga Asobal
lés el partit de pretemporada con-
tra el BM Puerto Sagunto perquè 
un dels jugadors del primer equip 
granollerí tenia febre.

Aquest agost el Fraikin també va 
disputar la final de la Supercopa 
Catalunya, que va perdre contra el 
totpoderós Barça, tot i que els gra-
nollerins van fer molt bon paper.

Ara, la RFEBM i la Lliga Sacyr 
Asobal estan treballant per con-
feccionar un nou calendari. "Fa-

rem les modificacions que si-

guin necessàries, perquè el més 

important és la salut dels espor-

tistes", conclou el president de la 
RFEBM, Francisco V. Blázquez.  

A principis de juliol es va tornar 
a activar el procés electoral que 
l'Associació Esportiva d'Handbol 
(AEH) Les Franqueses havia iniciat 
a finals de març i va quedar aturat 
pel confinament. Durant aquestes 
setmanes, hi ha hagut temps per 
presentar les candidatures per di-
rigir el club i, finalment, només se 
n'ha presentat una, encapçalada 
per Santi Tomás. Un cop els socis 
han votat, la candidatura de Tomás 

AGAFARÀ EL RELLEU DE JOSÉ RAMÍREZ DESPRÉS DE DOS ANYS

Jonathan Rea torna a ser 
líder del World SuperBike

s'ha proclamat guanyadora, de ma-
nera que ha agafat el relleu de José 
Ramírez, que ha estat el president 
les dues últimes temporades.

D'aquesta manera, Santi Tomás 
(1992) passa a ser un dels presi-
dents més joves dels clubs catalans. 
Tomás va estar des de petit a l'es-
coleta del club fins a arribar a ser el 
capità de l'equip sènior. També ha 
entrenat equips de base i ha fet de 
coordinador de l'entitat.  

La murciana establerta a Granollers, 

Ana Carrasco (Kawasaki Racing Team), 

ha aconseguit pujar fins a la segona 

plaça en la general de SuperSport300 

després d'haver guanyat la primera 

carrera i aconseguir la sisena plaça a 

la segona. Carrasco cedeix el lideratge 

del Mundial al seu company d'equip, el 

neerlandès Jeffrey Buis, que arriba al 

capdamunt de la classificació però a 

només dos punts de la pilot de  Múrcia.

ANA CARRASCO 
SE SITUA SEGONA 
AL SUPERSPORT3000

Santi Tomás, nou president 
de l'AEH Les Franqueses

Després de dues jornades de Mun-
dial de MotoGP colant-se al Top5 de 
posicions d'inici i sense poder aca-
bar les carreres a causa de caigudes, 
Pol Espargaró aconseguia la tercera 
plaça del GP d'Estíria a Àustria, on 
va fer història i va aconseguir el 
primer podi de la seva carrera a la 
categoria màxima així com també la 
seva primera pole position. 

MOTOGP  HA ACONSEGUIT TAMBÉ LA SEVA PRIMERA 'POLE'

Pol Espargaró puja al podi 
austríac del GP d'Estíria

arxiu

Jonathan Rea (Kawasaki Racing 
Team - KRT) torna a liderar la classificació general de World Superbike (WorldSBK) després 
d'imposar-se en la Carrera 2 de la 
prova al traçat d'Aragó i culminar 
la jornada de diumenge amb un 
segon triomf després de la seva 
victòria a la cursa esprint.

Per la seva part, Alex Lowes 
(KRT) es va recuperar d’un dolo-
rós accident al primer dia de la 
prova per registrar després un 
sisè lloc i la novena plaça a la Car-
rera 2. 

Aquest cap de setmana es tor-
narà a competir al mateix traçat 
aragonès per celebrar la prova que 
correspon a la ronda de Teruel.   
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El rugby està sent un dels esports 
més castigats per la pandèmia de la 
Covid-19. Com que és un esport de 
molt contacte, la Federació Catala-
na de Rugby encara està estudiant 
les mesures i les dates per asse-
gurar una competició segura. Les 
possibilitats que fins ara són sobre 
la taula són la de començar la com-
petició al desembre, amb els grups 
de cada categoria de 10 equips ja 
definits que es disputaran la cate-
goria només per punts –evitant fer 
l'habitual fase prèvia que delimita 
les categories del rugby català– i 

SPARTANS

RUGBY LA FEDERACIÓ CATALANA TÉ PENDENT CONFIRMAR L'INICI DE LES COMPETICIONS

40% MENYS DE FITXES  De les 150 que hi havia el clib calcula no poder-ne renovar una seixantena

Spartans entrena sense contacte

sense finals de categoria per evi-
tar aglomeracions d'aficionats, i 
marcant que els partits siguin cada 
dues setmanes per tenir marge de 
control de possibles contagis. Si la 
situació empitjorés durant aquests 
mesos, la temporada començaria 
directament el gener de 2021 i es 
preveu que s'allargués fins al juny.

En aquest context d'incertesa 
els primers equips del club de rug-
by Spartans de Granollers torna 
als entrenaments només de caràc-
ter físic i sense contacte aquesta 
setmana, tot i que les expectatives 

FUTBOL AMERICÀ NOMÉS ENTRENEN UN DIA A LA SETMANA

La pugna entre l'Ajuntament i el Fè-
nix per poder entrenar a les pistes 
d'atletisme més d'un dia a la setma-
na –de 18 a 20 h i de 20 a 22 h– ha 
forçat la marxa del que s'havia pre-
sentat com a nou director esportiu, 
Bart Iccarino, juntament amb Car-
lotta Vallecoccia i Danilo Del Prete. 
Si més no, així ho considera l'antic 
director –amb 17 anys al càrrec–, 
Ángel Díaz, qui està buscant alter-
natives per "solucionar el gran 
problema logístic que té el club 
per entrenar més d'un dia a la 
setmana a un mateix espai".

Iccarino afirmava al juliol que la 
seva intenció era "començar de 
zero amb l’Ajuntament –l'ante-
rior junta hi va mantenir un pols 
important per la demanda d'es-
pai per entrenar– i exposar-li 
la voluntat de portar a Grano-
llers com més esdeveniments 
internacionals millor". El tècnic, 
però, ha baixat del vaixell abans de 
començar. Segons el regidor d'Es-
ports, Álvaro Ferrer, mai ha arribat 
a contactar personalment amb la 

que havia de ser la nova junta di-
rectiva. "El 28 de juliol, Iccarino 
va demanar fer una reunió per 
poder negociar els horaris de la 
pista, però el cap d’instal·lacions 
estava de vacances. Quan va tor-
nar a finals d'agost, es va reunir 
amb Ángel Díaz, qui li va comu-
nicar que es canviava de nou la 
directiva", relata Ferrer.

En canvi, segons Díaz, "es fa molt 
difícil trobar nous membres per a 
la directiva per culpa de les deci-
sions que pren l'Ajuntament. No 
tothom es vol vincular a un pro-
jecte per treballar només un dia 
a la setmana, però treballem per 
configurar una nova direcció".

La manca d'un espai fix per en-
trenar s'arrossega des de fa dues 
temporades, quan els entrena-
ments es repartien entre les pistes 
de Granollers, el Camp Municipal 
de les Franqueses i el camp de La 
Torreta. L'equip acumula vuit me-
sos sense entrenar i la participació 
en competicions queda a l'espera 
de trobar un nou equip directiu. 

El Fènix es queda de nou 

sense direcció esportiva

aquesta temporada 2020/21 que 
tornarien a Primera Catalana no 
són gaire positives. "Calculem que 
podem perdre un 40% de les 
150 fitxes que teníem fins ara, 
ja que l'activitat de les escoletes 
–jugadors de 6 fins a 12 anys– 
s'han limitat a què siguin només 
a partir del desembre i només 
dos clubs, l'organitzador i el con-
vidat, i els pares i mares no volen 
pagar una fitxa i que els infants 
no puguin ni tan sols entrenar", 
explica Juanjo Granados, coordina-
dor esportiu del club. 

INICI ESCOLA 

28 DE SETEMBRE

FI ESCOLA 

23 DE DESEMBRE

ESCOLA ADULTS
1ER TRIMESTRE 2020-2021

PATROCINADORS OFICIALS
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SE COMPRA COLECCIONISMO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Monedas, billetes, sellos, figuras Swarovski, antigüedades, colecciones y herencias.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

industrial,notificación de incidencias, 

mini del paquet Office. Nivell Català Alt. Es 
responsabilitzarà de la Gestio diària de 
les finques, així com el tracte amb clients 
(reunions). Disponibilitat horària. Horari 
oficina: De dilluns a dijous: de 9 a 13.30 h 
i de 16 a 19 h. Divendres de 8 a 15 h. (Més 
aprox. 2’5 hores en reunions setmanals 
fora d’horari que es facturaran a part del 

són escassos. Persona autosuficient en la 

comunicatius i amb mà esquerra. S’ofereix 
contracte per substitució de 6 mesos. 

En dependència del Cap d’Obres, les se
ves fucnions principals seràn: Assistir al 
Cap d’Obra, transport del material a les 

de Barcelona), seguiment de l’obra, re

cessitat de formació específica, valorant 
certa experiència en el món de la cons
trucció (es valorarà tenir vigent el curs en 

trucció). Candidats/es dinàmics, autosu
ficients, responsables, polivalents, i amb 
ganes de creixement. S’ofereix contracte 
directe amb l’empresa (6 m+indefinit). 
L’empresa facilita vehicle per al transport.

ESTUPENDO PISO ZONA DE LA ESTACIÓN DE FRANCIA. 
PARQUING INCLUIDO! CONSTA DE 90 M2, REPARTIDOS EN 4 HABITACIONES (2 DOBLES), 
COCINA OFFICE EQUIPADA CON LAVADERO, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y COMEDOR 
DE 20 M2 CON SALIDA A BALCÓN. CALEFACCIÓN DE GAS NATURAL. FINCA CON 2 ASCEN

ESPECTACULAR CASA INDEPENDIENTE EN VENTA EN LA 
ZONA DE TERRA ALTA. OBRA VISTA (PAREDES DE POLIURETANO) CON JARDÍN Y PISCINA. 
CONSTA DE 380 M2 CONSTRUIDOS EN PARCELA DE 490 M2. GARAJE DE 140 M2.

RECIBIDOR, COCINA OFFICE EQUIPADA, 2 HAB. DOBLES, BAÑO COMPLETO CON DUCHA Y 
BAÑERA Y COMEDOR DE 50 M2 CON CHIMENEA. 

Adaptar-se a la nova normali-

tat. Amb aquesta premissa, l'EC 

Granollers va tornar als entrena-

ments el 24 d'agost i diumenge 

va estrenar-se en pretemporada 

al carrer Girona amb una àmplia 

victòria per 4 a 0 davant la Unió 

Esportiva Rubí. Un dels nous fi-

xatges d'aquesta temporada, l'ex-

trem esquerre Suaibo Sanneh (CF 

Damm) va estrenar el seu compte 

golejador, marcant un hat-trick 

amb la samarreta blanca, i Albert 

Ruiz va posar el gol final al marca-

dor ja al final de la primera part. 

Els de Solivelles van sentenciar el 

partit al primer temps i van donar 

molt bones sensacions davant un 

rival de Primera Catalana, la cate-

goria inferior a la Tercera Divisió 

en què milita el conjunt granollerí. 

Després de mantenir la meitat de 

la plantilla i incorporar noves ca-

res joves, l'EC espera ocupar les 

primeres posicions de la lliga amb 

ra, que es perdrà la temporada per 

la lesió que té al genoll esquerre.

Els propers partits de pretem-

porada del primer equip de l'EC 

seran avui, dijous, a l'Olímpic de 

Terrassa (20 h) i diumenge a casa 

contra el l'AE Prat a les 18.30 h.

D'altra banda, l'EC també va 

anunciar fa dies que posposa-

va l’inici dels entrenaments dels 

equips de futbol base a causa de 

les restriccions addicionals apli-

cades a Granollers pel rebrot de la 

Covid-19 i que, si tot evoluciona 

favorablement, es reprendran el 

7 de setembre. 

aquesta plantilla renovada, un 

cop aconseguida la sisena plaça la 

temporada anterior.

Solivelles començarà el 18 d'oc-

tubre el tercer curs consecutiu 

dirigint el primer equip del Gra-

nollers, aquest any, però, amb 

l'afegit que comptarà al cos tècnic 

amb l'etern capità Ricky Alcánta-

L'EC guanya el Rubí 4 a 0 en el 
primer partit de pretemporada

CAPITÀ  A l'inici del partit

E.C.

Tercera Catalana  COMENÇA LA LLIGA EL PRÒXIM 3 D'OCTUBRE

El CE Llerona inicia dissabte els 
partits de preparació del curs

FUTBOL L'EQUIP DE JOSÉ SOLIVELLES VA TORNAR ALS ENTRENAMENTS EL 24 D'AGOST

El CEFS disputarà 
la temporada a la 
federació de futbol

FUTBOL SALA

El CEFS Ciutat de Granollers s'ha 

inscrit a la competició de la Fede-

ració Catalana de Futbol davant la 

falta de resposta de la Federació 

Catalana de Futbol Sala (FCFS) per 

ser readmesos a la competició, on 

havia participat fins al curs passat. 

"Després del silenci administra-

tiu de la FCFS i de no haver ascen-

dit el sènior a Lliga Nacional mal-

grat haver-se guanyat el dret de 

fer-ho, hem decidit no arriscar i 

canviar de competició", diu Juan 

Fernández, president del CEFS. 

D'altra banda, les eleccions per 

elegir una nova junta a la FCFS han 

quedat paralitzades per l'ens fede-

ratiu. "Hem fet una reclamació a 

la Unió de Federacions Esporti-

ves de Catalunya per desencallar 

la situació", diu Fernández. 

HA COMENÇAT LA PREPARACIÓ TÈCNICA PER AL CURS 2020-21

Després de la suspensió el cap de 

setmana passat de l'amistós contra 

l'Atlètic Sant Pol de Mar a causa de 

la situació epidemiològica de les 

Franqueses, el CF Les Franqueses 

ja ha tornat als entrenaments i 

prepara els partits de pretempo-

rada un cop tots els jugadors hagin 

demostrat un bon estat de salut.

Els de Manolo Parralo volen 

preparar el seu salt a l'octubre a 

Primera Catalana jugant aquest 

dissabte a Santa Perpètua de 

El CF Les Franqueses prepara 
el debut a Primera Catalana

Mogoda i diumenge al camp del 

Barberà del Vallès, dos equips de 

Segona Catalana, a les 19 i 19.45 h 

respectivament.

El tècnic del conjunt franquesí 

es mostra optimista davant la ce-

lebració d'aquests dos partits, ja 

que es juguen fora de les Franque-

ses.  Això pot fer més viable que els 

enfrontaments de pretemporada 

es puguin produir en condicions 

sanitàries de menys risc i puguin 

arribar preparats a l'octubre. A.C.

El CE Llerona ha tornat aques-

ta setmana als entrenaments i 

comença el cap de setmana els 

partits de pretemporada abans 

no comenci la lliga de Tercera 

Catalana. El rival que rebran els 

lleronins per a l'amistós d'aquest 

dissabte (19.15 h) serà el Vilas-

sar de Mar B. Dissabte vinent, 12 

de setembre (17 h), el Llerona es 

desplaçarà al camp del Santa Eu-

gènia de Berga, mentre que dime-

cres 23 jugaran al camp del Tara-

dell (21 h) i diumenge 27 ho faran 

contra l'equip B del Tona abans 

no comenci la primera jornada 

de lliga el dissabte 3 d'octubre al 

camp del Montornés Norte (17 h).

"El nostre projecte és dife-

renciat perquè està basat en 

la metodologia i els valors hu-

mans, i no tant en un caire com-

petitiu". "Per això, hem renovat 

Jordi López per segona tempo-

rada, màxim responsable de 

l’àrea metodològica del club, en 

la qual treballen tres persones 

més i tecnificació de porteria, a 

més de formar als entrenadors; 

això volem intentar explo-

tar-ho al màxim aquesta pre-

temporada", explica David Hidal-

go, director esportiu i entrenador 

del primer equip del CE Llerona.

Hidalgo apunta que s'ha apos-

tat per "mantenir el bloc" i se-

guir sent competitius, a més de 

promocionar alguns jugadors del 

Juvenil.

També Jaume Viñas, president 

del club, coincideix que "aques-

ta metodologia ens aporta un 

rendiment més alt a la majoria 

d'equips". 

Quarta Catalana LA PRETEMPORADA VA ARRENCAR EL 17 D'AGOST

L'AE Ramassà manté el campus 
d'estiu al Camerun per al 2021
La solidaritat mai no té descans. 

Per això, l'AE Ramassà torna a 

treballar en un nou campus d'es-

tiu al Camerun de cara al 2021. 

"Estem treballant perquè tot 

tiri endavant, però sabent que 

depenem del que vagi passant 

a la societat", afirma Jordi Grivé, 

coordinador i gerent del club des 

de 2018. Igualment, aquesta nova 

i atípica temporada, el Ramassà té 

pendent la creació d'un equip de 

futbol femení per a refugiades o 

dones que vulguin integrar-se so-

cialment a través d'aquest esport. 

"Ja que les condicions actuals 

no ens permeten viatjar, volem 

continuar engegant projectes 

socials des de casa nostra", co-

menta Grivé.

L'AE Ramassà, únic club de 

futbol de l'Estat constituït com 

a ONG, inicia aquesta tempora-

da una col·laboració amb l'AE 

l'Ametlla, tant en la part esportiva 

com en la social. "La idea és aju-

dar-nos a configurar les planti-

lles dels primers equips d'amb-

dues entitats. Ens volem donar 

força", explica el coordinador 

esportiu. Precisament, a causa de 

la situació actual de pandèmia, el 

Ramassà ja va començar la pre-

temporada el 17 d'agost.

Pel que fa al torneig solidari que 

organitza el club des de fa 4 anys, 

el torneig Manel Pujadas, s'ha mo-

gut de les seves dates habituals 

d'agost al 3 i 4 d'octubre. Abans 

però, el primer equip jugarà amis-

tosos de pretemporada aquest 

setembre: aquest cap de setmana 

rebent el Canovelles al camp de 

futbol de Llerona. A.CABRERA

CF LES FRANQUESES

NOVA CATEGORIA  Manolo Parralo creu que és positiu jugar a fora

L'equip ha mantingut

la meitat de la plantilla

i ha incorporat força

cares noves molt joves 
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APADRINA

Ajuda’ns a pal·liar l’impacte de la pandèmia 
en una zona amb alts índexs de pobresa.

Assegura els drets i el futur de milers 
de nens i nenes a l’Índia

#SOSCovidIndia

900 111 300

fundacionvicenteferrer.org 

J&S Living Spaces és una organització jove, 

dinàmica, flexible i innovadora que busca 

aconseguir l'excel·lència i la perfecció en tot 

el que fa: la reforma integral de casa teva. 

Capaç de percebre i satisfer les necessitats 

del sector i dels clients, J&S Living Spaces és 

especialista en instal·lacions, cuines, banys, 

fusteria, pladur, feines de paleta, alumini i 

pintura. La firma està molt compromesa amb 

la sostenibilitat i el medi ambient i l'aplica 

en la seva activitat, i col·labora amb un am-

pli equip de professionals multidisciplina-

ris que treballen conjuntament per obtenir 

sempre el millor resultat. "Treballem de 

forma professional, honesta, eficaç i amb 

molta il·lusió. La nostra principal activi-

tat és la compra, transformació i venda 

d'immobles als principals municipis del 

Vallès Oriental", apunten des de J&S Living 

Spaces. En diuen transformació perquè és el 

que realment fan: estudien exhaustivament 

les possibilitats de canvi i millora en les di-

ferents àrees d'un immoble; distribució dels 

espais i estances; optimització i millores en 

la sostenibilitat i eficiència energètica; tre-

J&S Living Spaces, la reforma integral a casa
Interiorisme i decoració amb professionalitat, serietat i flexibilitat

J&S CREATING LIVING SPACES

Tel. 600 580 178

www.jslivingspaces.com · info@jslivingspaces.com

L'APARADOR

DE LA SETMANA

ball a fons de l'interiorisme i la decoració 

amb materials i marques de primera quali-

tat. El resultat és un immoble transformat i 

una llar o local on sentir-se còmodes. 

Si necessiteu treballs de reforma, interio-

risme i decoració, i alhora professionalitat, 

seriositat i flexibilitat, J&S Living Spaces és 

la millor opció: adaptable a les necessitats 

dels clients, puntual en els terminis d'entre-

ga i honesta. Truqueu, demaneu pressupost 

i, si ho voleu, també us assessoraran.

La Unió Empresarial (UEI-CERCLEM) ha fir-

mat un acord d’intermediació laboral amb 

Helpoint Serveis per gestionar perfils pro-

fessionals. La UEI aposta per donar resposta 

als associats donada la demanda de profes-

sionalització dels oficis, i en aquest sentit ha 

acordat amb Helpoint Serveis –agència de 

col·locació acreditada pel Servei d’Ocupació 

de Catalunya (SOC)– l’encàrrec d’intermedi-

ació laboral especialitzada en perfils profes-

sionals d’oficis. 

Així, des d'ara, els associats a la UEI poden 

gestionar les seleccions de professionals 

mitjançant Helpoint Serveis, una consulto-

ria de recursos humans per a empreses es-

pecialitzada en selecció d’oficis que ofereix 

un servei de proximitat i responsabilitat per 

la selecció de personal qualificat, l’externa-

lització del departament de recursos hu-

mans, l’assessorament laboral i l’estudi or-

ganitzacional; treballant en tots els sectors 

professionals del règim general. L’agència 

de col·locació proporcionarà als associats 

perfils professionals en oficis d’acord als 

seus requeriments i necessitats, atesa la de-

Helpoint, perfils professionals per a la UEI 
L'agència és especialista en recursos humans qualificats d'oficis

HELPOINT SERVEIS

Tel. 93 170 21 90

www.helpointserveis.com · info@helpointserveis.com

manda existent als sectors empresarials. 

La UEI, per la seva banda, agrupa des de 

fa més de 40 anys les unions patronals i els 

gremis d’àmbit sectorial que actuen al Va-

llès Oriental amb l'objectiu de salvaguardar 

els interessos de les empreses associades, 

constituir un grup únic d’acció davant les 

administracions públiques, els sindicats i 

les organitzacions polítiques i socials.
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CULTURA
L'Edison endarrereix la reoberturaIrieix i Golíat, als preliminars del Sona 9
Arran de les dades de contagis de Granollers i  

entorn, el cinema Edison ha decidit endarrerir  

unes setmanes la seva reobertura després 

de les vacances d'estiu. La nova data de represa  

de la programació encara no s'ha concretat.

Aquesta setmana les bandes granollerines Irieix (dimarts) 

i Golíat (dijous) actuen a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm 

de Barcelona en el marc dels concerts preliminars dels 18 

seleccionats al concurs Sona 9, cinc dels quals passaran a la fase final, que es farà entre el 5 i el 31 d'octubre.

GRANOLLERS. Dilluns 24 d'agost, 

arran de les noves restriccions per 

l'increment d'índex de contagis de 

la Covid-19 decretades per la Gene-

ralitat, l'Ajuntament de Granollers 

va decidir suspendre la programa-

ció cultural del (Parèntesi), a poca 

estona de l'inici del primer acte 

previst. Segons la regidora de Cul-

tura, Maria Villegas, "tot i que les 

activitats complien els criteris de 

seguretat sanitària, ens hem tro-

bat que el que ens demanen les 

noves directrius del Govern i el 

que teníem previst no anaven de 

la mà". Villegas també relatava que, 

encara que els aforaments dels ac-

tes previstos eren controlats, sí que 

l’entrada i sortida dels assistents 

als actes implicava un moviment 

de persones que no era compatible 

amb les noves mesures restrictives.

Tot i la comprensió inicial d'al-

gunes de les entitats, el fet que el 

consistori mantingués el mercat 

del dijous va despertar el males-

tar generalitzat en els organit-

zadors. "Tot i que la resolució 

de la Generalitat no implicava 

l'anul·lació de les activitats cul-

turals, ens vam abocar a la res-

ponsabilitat per l'alta mobilitat 

de persones que implicava el 

(Parèntesi)". Mantenir el mer-

cat, però, és una "incoherència", 

denunciaven les organitzadores 

d'actes –Blancs i Blaus, Esbart 

PROGRAMACIÓ  L'ELEVAT ÍNDEX DE CONTAGI I LES NOVES MESURES RESTRICTIVES DECRETADES VAN FER SUSPENDRE ELS ACTES

Entitats organitzadores i tècnics del 
(Parèntesi), molestos per l'anul·lació 

plicada arran del descens d'activi-

tat generat per la pandèmia. A més, 

una quarantena de tècnics, progra-

madors i artistes –especialment de 

les empreses So JC i A.R.A.SO, Q.AM 

Produccions, aixó com el gerent de 

Dimas– han criticat la manera de 

comunicar-los la decisió, "fent ser-

vir les xarxes socials i una truca-

da telefònica per a la suspensió 

de la feina de molts dies. Neces-

sitem que les anul·lacions tin-

guin un tractament professional, 

per mitjà d'un decret o una reso-

lució d'alcaldia que n'argumenti 

els motius. Aquest procés formal 

és imprescindible per a les nos-

tres empreses a l'hora de poder 

documentar els moviments de 

contractes a la Seguretat Social".

"Ens adonem que la feina de 

crear, planificar, assajar, coor-

dinar i muntar no té un tracte 

habitual, queda relegat a una 

indústria de segona", lamenten 

els signants, que afegeixen: "la 

conseqüència d'aquesta ges-

tió és el desastre econòmic que 

haurem d'afrontar com a profes-

sionals del sector de la cultura". 

Les empreses havien organitzat les 

plantilles, algunes havien revertit 

els ERTO i altres renunciat a algu-

na ajuda. "Les compensacions, 

indemnitzacions, canvis de dia 

d'actuació no són suficients", re-

laten les empreses afectades.  

esbart

Dantsaire, Passaltpas, Agrupació 

Sardanista, Amics dels Gegants, 

Xics i Diables–. "Novament s'ha 

decidit marcar la cultura com a 

insegura i no prendre mesures 

pel que fa a un mercat que mo-

bilitza centenars de persones 

en un mateix matí", lamentaven 

en un comunicat conjunt. "Com 

a entitats culturals mostrem 

el nostre desacord, a la vegada 

que busquem resoldre la situa-

ció sanitària de la ciutat en tots 

els espais, no tant sols retallant 

allò que es refereix a la cultura".

A les queixes també s'hi sumava 

l'organització de la Llotja del Dis-

seny, un mercat de dissenyadors 

emergents, aquest sí, anul·lat [més informació a la pàgina 15].
La comunicació, "un desastre"
Les empreses culturals implicades 

en la celebració del (Parèntesi) 

també han lamentat la cancel·lació, 

que se suma a una situació ja com-

MOCADOR SOLIDARI  Enguany el mocador de festa ha ampliat la gamma 

cromàtica més enllà del blanc i el blau. De fet, totes les entitats 

organitzadores del (Parèntesi) tenen un color –aquest groc, per exemple, 

és de l'Esbart Dansaire–. Malgrat la suspensió del (Parèntesi) els mocadors 

commemoratius i solidaris es poden comprar fins dissabte per 2,5 euros. La 

recaptació es destinarà a l'Hospital per a la lluita contra la Covid-19.

Diuen que a la tercera va la vençu-

da. La companyia Milnotes creua 

els dits perquè sigui així i el 19 de 

setembre finalment pugui estre-

nar La del manojo de rosas, una 

revisió de la sarsuela clàssica que 

ja ha hagut de cancel·lar dues ve-

gades a causa de la pandèmia.L'estrena, que havia de ser el 5 
d'abril, es va haver d'endarrerir 

i s'havia inclòs dins el programa 

del (Parèntesi), a finals d'agost. 

Anul·lada també aquesta setmana 

d'activitats culturals, que havien 

de suposar també la reobertura 

del Teatre Auditori de Granollers 

(TAG) per un espectacle en direc-

te, ara s'ha reprogramat per al 

dissabte 19 i el diumenge 20 de 

setembre –aquest darrer passi ja 

té totes les entrades exhaurides–.

Presentació de la programació
De fet, el divendres 10 Escena 

grAn presentarà la nova progra-

mació per a la represa de l'acti-

vitat aquest darrer trimestre de 

2020. La venda d'abonaments per 

a la nova temporada començarà el 

14 de setembre, i a partir del dia 

16 es posaran a la venda totes les 

entrades. A banda de poder-les 

adquirir a escenagran.cat les ta-

quilles del TAG estaran obertes dilluns, dimarts i dijous de 10.30 a 13 h i de 17 a 19.30 h, i dimecres i divendres, de 17 a 19.30 h.  

ARTS ESCÈNIQUES

El TAG reprograma 

la nova sarsuela 

de Milnotes per 

als dies 19 i 20

TEMPORADA

TARDOR

HIVERN

Pl. de la Porxada, 26 Baixos · 08401 Granollers                              thehouse_village
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La Comissió de la Festa Major de 

Corró d'Avall ha decidit suspen-

dre els actes que estaven previs-

tos entre el 18 i el 20 de setem-

bre. Els organitzadors de la festa 

major asseguren que actuen per 

"responsabilitat moral"  i que 

"aquests últims dies l’evolució 

de la pandèmia al municipi ens 

ha obligat a fer un pas enrere". 

"Hem de fer el que estigui en les 

nostres mans per disminuir el 

risc de rebrot", conclouen. 

La cancel·lació de la festa major 

de Corró d'Avall arriba tot i que 

les activitats previstes s'havien 

Corró d'Avall i Llerona suspenen 

les festes majors de setembre

POPULAR  LES ENTITATS ORGANITZADORES ES FAN ENRERE ARRAN DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA

Mor el pintor Ramon Bufí
El pintor Ramon Bufí va morir el 

diumenge 16 d'agost a les Fran-

queses als 84 anys. Al llarg de la 

seva trajectòria, l'artista havia 

treballat diferents suports i disci-

plines, entre elles el dibuix, l'aqua-

rel·la, la tinta xinesa i els gravats.

Nascut a Granollers –Palou– el 

1936, va iniciar-se en la pintu-

ra l’any 1953, quan estudiava al 

taller del pintor Casals Grau. El 

1956 es va convertir en deixeble 

del pintor Amador Garrell i l’any 

1962 va ingressar a l’Escola d’Arts 

i Oficis de la Llotja (Barcelona) i va 

cursar estudis al Cercle Artístic de 

Sant Lluc. L’any 1963 va ingressar 

a l’Agrupació d’Art de Granollers.

L’any 1974 va realitzar la seva 

primera exposició a la Sala Sant 

Jordi de Granollers. A partir 

d’aquí, un seguit d’exposicions el 

van portar a l’Acadèmia de Belles 

Arts de Sabadell, al Museu d’Art 

Contemporani, a la setena Biennal 

Internacional d’Art sobre l’esport, 

a l’exposició col·lectiva comme-

morativa del Centenari de La Van-

guardia, al Centre Internacional 

d’Art Contemporani de París, al 

Museu de Granollers, al Casino i a 

ART  L'ARTISTA VA FINIR EL 16 D'AGOST ALS 84 ANYS

organitzat en espais tancats, amb 

aforament limitat, control d’as-

sistents, obligatorietat d’ús de 

mascareta i gel hidroalcohòlic, i 

la desinfecció total dels espais a la finalització de cada acte.
A més, la comissió reconeix les especials dificultats del sector 

cultural davant la crisi sanitària. 

"Volíem aportar el nostre gra-

net de sorra a aquest sector fent 

la festa major, però al final no 
hem pogut. Per això, volem de-

manar a les autoritats del mu-

nicipi que lluitin per la cultura 

i que, quan calgui implemen-

l'espai Artemisia de les Franque-

ses, entre altres indrets.

L’any 1983, juntament amb el 

poeta i crític d’art Joan Sala Vila, 

també va fundar i il·lustrà la revis-

ta d’art Vernissatge.

Entre els premis i reconeixe-

ments rebuts, hi ha el primer pre-

mi i medalla al concurs de pintura 

de Calella de Mar (1975), el tercer 

premi al concurs de pintura d’Avi-

nyó (1979), la seva inclusió al dic-

cionari Ràfols (de biografies d’ar-

tistes de Catalunya i les Balears) 

(1980) i el premi d’honor i meda-

lla de plata al concurs de pintura 

de Caldes de Montbui (1981). i

arxiu

RAMON BUFÍ

tar mesures extraordinàries, 

aquestes afectin per igual a tots 

els sectors", detalla la comissió

Finalment, la Comissió de Festa 

Major de Corró d'Avall ha explicat 

que prepara sorpreses, sobretot 

durant els dies que s'havia de cele-

brar la festa, i que caldrà estar atent 

a les xarxes socials i al seu nou web  

–festamajorcorrodavall.cat–.

A Llerona
Festes Laurona, l'entitat que or-

ganitza cada any la festa major de 

Llerona, també va decidir la set-

mana passada cancel·lar la festa 

que cada any se celebra entre el 8 i 

l'11 de setembre. Inicialment s'ha-

via previst fer una festa més local 

i reduïda, eliminant del programa 

els actes que aplegaven més gent, 

com el sopar popular, però final-

ment s'ha optat per suspendre-la. 

"Amb les noves mesures de res-

triccions a les Franqueses no te-

nia sentit fer-la", diu Carles Vila, 

president de Festes Laurona. i

Tot i que l'Ajuntament de Granollers va anul·lar tots els actes de festa major –i de 

l'alternativa, el (Parèntesi)–, un particular es va encarregar de la pirotècnia que 

diumenge es llançava des d'un terrat per celebrar el tradicional castell de focs de 

fi de la festa de Blancs i Blaus. També, a títol particular, algun ciutadà s'encarregava  

de la tronada. Finalment, diumenge, a l'hora habitual del veredicte, un grup 

reduït de ciutadans es van reunir en un acte reivindicatiu a favor de la cultura.

A Granollers, tronada i focs 'rebels'
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LITERATURA  PUBLICADES LES BASES DE LA 31a EDICIÓ, AMB PREMIS D'ENTRE 700 I 3.000 EUROS

Amb motiu de la situació a causa del 
COVID-19, Ràdio Granollers va canviar la 
programació i ofereix punts informatius 
de servei a les 09.30 h, 11.30 h, 13.30 h.

Descarrega't l'aplicació disponible 
per Android i iOS al web 
radiogranollers.alacarta.cat

P R O G R A M AC I Ó  E S P E C I A L

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 3 al diumenge 6 d'agost

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

28º 17º 29º 17º 29º 18º 29º 18º

Òmnium planteja una Festa de les 
Lletres de petit format a la Tarafa

edicions 62

LA PORTADA

Albert Forns publica 'Abans de les cinc 
som a casa', guanyadora del Sant Joan
GRANOLLERS. El periodista i es-
criptor Albert Forns (Granollers, 
1982), passejant un diumenge pel 
mercat de Sant Antoni, es va trobar 
en una parada 13 llibretes, la pri-
mera de les quals hi posava Diari 

1969-1970; la segona, Diari 1971-

1972... Aquest és el punt de parti-
da de la seva novel·la Abans de les 

cinc som a casa (Edicions 62), que 
ha arribat a les llibreries a finals 
d'aquest agost, després de guanyar 
al juliol el 40è Premi BBVA Sant 
Joan de literatura catalana.

Forns reivindica el dietarisme 
i els seus autors entre les pàgines 
del llibre: "La gent que escriu dia-
ris són els que estan deixant per 
escrit com és la nostra vida avui 
i els nostres fills i els néts po-
dran saber com érem nosaltres 
gràcies als diaris", afirma a l'ACN. 

L'autor confessa que ha escrit 
diaris tota la vida i que el va sor-
prendre la troballa al mercat de 
Sant Antoni. "La idea que algú 
troba uns diaris i els investiga 
donava per fer una novel·la. És 
un llibre que comença amb un 

LA NOVEL·LA REIVINDICA EL DIETARISME I DESCRIU LA VIDA D'UN BARCELONÍ ALS ANYS 70

Òmnium Cultural recuperarà la 
Sala Tarafa de Granollers com a 
escenari de la 31a edició de la Fes-
ta de les Lletres Catalanes del Va-
llès Oriental. Des de fa tres anys, 
l'entitat va decidir descentralitzar 
l'acte, que habitualment s'havia 
celebrat a la capital de la comarca. 
Així, fa dos anys es va traslladar a 
Sant Celoni i enguany estava pre-
vist que se celebrés a Caldes –un municipi que l'acollirà finalment 
el 2021–. El context sanitari actual 
ha fet que l'organització hagi de-
cidit fer un acte d'un format més 
petit el 27 de novembre a la Sala 
Tarafa, un espai que va acollir la 
Festa de les Lletres durant anys, 
però que l'any passat es va substi-
tuir pel pavelló El Parquet. 

"La 31a edició de la Festa de 
Les Lletres Catalanes del Vallès 
Oriental haurà de canviar de 
format perquè no podrem ce-
lebrar-la com sempre hem fet, 
acompanyats dels concursants, 
patrocinadors, jurats, socis i 
amics. Suposant que la situació 

sanitària al final pugui perme-
tre portar a terme l'acte d'en-
trega dels premis, aquest serà 
de dimensions i assistència re-
duïdes seguint les recomana-
cions vigents per aquest dia", 
expliquen des d'Òmnium.

La convocatòria
A finals de juliol, Òmnium va con-
vocar la 31a edició amb la publi-
cació de les bases. Els treballs que 
participin en el concurs poden 
presentar-se en tres categories 
diferents: literària (31è premi de 
Novel·la / 31è premi de Poesia / 
20è premi de Sociolingüística); 
acció cívica (9è premi Ramon Ca-
sanovas); i comunicació (9è pre-
mi Eugeni Xammar). Els premis 
estan dotats amb xecs d'entre 700 
i 3.000 euros segons la categoria.

L'adjudicació del premi serà 
duta a terme per un jurat inde-
pendent, format per persones 
preferentment del Vallès Oriental 
i de l'àmbit humanístic i de la llen-
gua i cultura catalanes, escollides 

per la junta del Vallès Oriental 
d'Òmnium Cultural.

El termini de recepció per part 
dels autors i autores de les obres 
aspirants al premi és el 4 d'octu-
bre del 2020, i els premis es lliura-
ran en un acte públic el desembre.

Per conèixer els detalls de les ba-
ses es pot consultar el web d'Òm-
nium Cultural Vallès Oriental, o bé 
contactar amb Òmnium als telè-
fons 93 879 22 79 o 678 07 85 75, 
o també per correu electrònic a fes-

talletresvalles@omnium.cat.
L'any passat, en la 30a edició de 

la Festa de les Lletres Catalanes 
d'Òmnium, Imma Cabré i Mag-
dalena Paüls van guanyar els pre-
mis de novel·la i poesia respecti-
vament. i

L'acte de lliurament 
dels cinc premis convocats 

es preveu que es faci 
el 27 de novembre

fet real, però després no deixa 
de ser una novel·la sobre la cre-
ació d'un personatge a partir 
dels seus diaris".

Abans de les cinc som a casa re-
construeix la vida d'un barceloní 
dels anys 70 a partir de la troba-
lla dels seus diaris: com era, quins 
eren els seus gustos, aficions, ma-
nies, relacions... La novel·la, però, 

no gira només al voltant de desco-
brir qui era el dietarista, sinó tam-
bé del fet que uns documents tan 
personals com aquests arribessin 
a les mans de l'autor. Forns volia 
que el lector acompanyés el nar-
rador mentre feia descobriments, 
llibreta a llibreta, en una lectura 
lineal i cronològica.  A més, hi ha 
una trama d'investigació que pas-
sa pels antiquaris, les subhastes 
dels Encants i el negoci de les lli-
breries de vell. "Volia retratar 
també el món dels antiquaris i 
els buidapisos, i què passa amb 
les nostres coses quan ens mo-
rim. Volia parlar dels Encants, 
on m'hi he passat moltes hores".

Forns admet que és el llibre en el 
qual ha fet més novel·la històrica. 
Quan, per exemple, fa referència al 
fet que el dietarista anava al Flori-
da, l'autor s'havia d'assegurar que 
a l'època existia aquest cinema. "Hi 
ha hagut molta recerca de bus-
car diaris i notícies velles. Par-
lem dels 60 i 70, que no els vaig 
viure, i això m'ha portat més fei-
na de documentació històrica".  
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Club de Wargames, consell de savis

Avui, dijous, de 20.30 a 24 h i demà, divendres, de 19.30 a 

24 h el centre cívic Can Gili recrearà batalles de la segona 

guerra mundial al Club de Wargames (clubwargamesds@

gmail.com), a més d'ensenyar com pintar miniatures i fer escenogra�ies per als jocs Flames of War i Bolt Action. 

L'evolució de la pandèmia al Vallès 

Oriental ha fet que l'Ajuntament de Sant 

Celoni hagi cancel·lat alguns actes de 

festa major, que començava divendres 

passat i s'allargarà fins al dilluns 7 de 

setembre. L'Ajuntament demana a la 

ciutadania que es mantingui pendent 

del web i les xarxes municipals per 

a possibles canvis. Al tancament 

d'aquesta edició, es mantenien un 

bon gruix d'activitats. Divendres, la 

companyia Sound de Secà ofrerirà 

l'espectacle de música i dansa Possê, 

al pati de La Salle (18 h); Luisa Chenone farà ball flamenc a la pista esportiva de les 

Illes Belles (18 h); hi haurà una gimcana jove virtual (de 20 a 24 h);un Làser Tag 

a la pista 3 del Camp Municipal d'Esports (de 20 a 24 h) i el Pregó de Festa Major 

seguit d'un concert d'Elena Gadel i Andreu Gallén a les pistes d'atletisme (22 h). 

Dissabte serà el torn de l'espectacle intinerant de Pep Callau Desperta, 
Sant Celoni!: La Resistència (de 10 a 12 h); de la inauguració de l'exposició dels 

personatges festius de la festa major al Teatre Ateneu (de 10 a 13 h), i de L'Àgora, 

espai de trobada i xerrada al pati de Can Ramis (11 h) –també els dies 9 i 12 de 

setembre–. A més, s'ha programat una competició social de Tir amb arc a Arc Sant 

Celoni (11 h) i la final del Matí Boig Confitat a la plaça Cardenal Cisneros (12 h). 

Diumenge, novament pels carrers del centres hi haurà l'espectacle itinerant 

Desperta, Sant Celoni!: Rolling vibres (de 10 a 13 h). A més, el popular actor Quim 

Masferrer farà també el seu espectacle itinerant Moltes gràcies (12 h). Jaume 

Barris serà l'encarregat de l'animació infantil a la pista de les Borrelles (18 h). 

Finalment, també hi haurà Havaneres, amb el grup Terra Endins a la pista 2 del 

Camp Municipal d'Esports (19 h) i circ amb l'espectacle Què bèstia! de Tortell 

Poltrona a les pistes d'atletisme (19 h).

Sant Celoni manté la Festa 

Major adaptada a la Covid

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

AJUNT. ST CELONI

Neix el mercat 
de pagès en xarxa

ARRELS
El Món 

Que 
Torna

ENTRA A

mercatarrels.cat
NECESSITEM SER 5.000 FUNDADORS I 
FUNDADORES ARA PER FER POSSIBLE 

EL PROJECTE AQUESTA TARDOR

DILLUNS, 7

10 h Biblioteca Roca Umbert

Lab digital de Robòtica de 8 a 12 anys. 

Durada: 6 h. Dilluns 7 i dimecres 9 de 

setembre de 10 a 13h. Inscripció a 

la biblioteca i a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques.

DIMARTS, 8

18 h Biblioteca Roca Umbert

Cremem els clàssics, Club de lectura  

per a majors de 17 anys, sobre el llibre 

de Mercè Rodoreda Mirall trencat. 
Inscripció prèvia a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques

DIMECRES, 9

18 h Centre Cívic Nord

Reunió de la delegació del Vallès 

Oriental de l’Associació Papers i 

Drets per a Tothom per defensar a la 

comarca els drets de totes les persones 

migrants i fomentar la seva participació 

en la societat en igualtat de drets i 

oportunitats. Reclamen el permís de 

treball i residència sense traves.

AGENDA

Exposicions

Ajuntament de Granollers 

Les festes i balls d'abans. L'Arxiu ha 

preparat l'exposició de fotografi es 
antigues. Fins al 27 de novembre. 

Museu de Granollers 

Afi nitats. Permanent 

Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2021

Objectes personals, d'Efraïm 

Rodríguez. Fins al 20 de setembre

Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent

Invertebrats. Sala permanent

Què mengem avui?, refl exions 
de la cuinera Ada Parellada. 

Fins al febrer de 2021

Les gresques d'abans

L'Arxiu Municipal de Granollers 

ha inaugurat a la planta baixa 

de l'ajuntament l'exposició Les 
festes i balls d'abans, una tria 

de fotografi es de les primeres 
dècades dels anys 20 que 

mostren les celebracions que 

aplegaven el veïnat, ja sigui 

per festa major com altres 

trobades socials amb balls al 

carrer, envelats i festes dels 

sants dels barris. 
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